Op 21 jun. 2020 om 22:15 heeft Manon Vanderkaa | KBO-PCOB <Manon.Vanderkaa@kbo-pcob.nl>
het volgende geschreven:
Beste heren,
In overleg met Rik informeer ik jullie over de uitkomsten van de ledenraad van de Unie KBO
van afgelopen vrijdag.
De ledenraad Unie KBO is akkoord gegaan met de notitie “Een nieuwe start voor de Unie
KBO”.
De oproep van Gerard Knoop aan het begin van de vergadering om als centrale waarden
diversiteit, betrouwbaarheid, solidariteit en loyaliteit te omarmen vond gehoor.
Oor
De ledenraad heeft het bestuur opdracht gegeven om de vier uitgangspunten van de notitie
(provinciale bonden als hoeksteen van de vereniging; provinciale bonden zijn in hun
autonomie verantwoordelijk voor ondersteuning afdelingen; provinciale bonden hebben het
recht om samen met collega-bonden activiteiten te ondernemen en/of additionele
dienstverlening af te nemen van het verenigingsbureau; er komt een landelijke bond voor
individuele afdelingen) nu nader uit te werken.
Samen met de PCOB zal nagedacht worden over de federatie KBO-PCOB nieuwe stijl. Dit zal
gebeuren in het ‘driemanschap’ van Gerard, Rik en Cees Versteden.
Desgevraagd heeft KBO Limburg toegelicht dat zij hun opzegbrief in dit stadium niet van
tafel halen.
KBO Overijssel en KBO Gelderland hebben in aanvulling daarop aangekondigd dat ook zij
nog een opzegbrief zullen sturen vóór 1 juli. Deze provinciale bonden willen hun leden in
het najaar (oktober/november) laten kiezen tussen twee opties: verbonden blijven aan de
Unie KBO of aansluiten samen met KBO-Brabant bij de Koepel Gepensioneerden.
KBO Noord-Holland gaf aan “misschien” ook een brief te sturen.
De zittingstermijn van Gerard is met een jaar verlengd, zodat hij kan bijdragen aan een
goede overdracht naar een nieuw bestuur.
Daarnaast is er een selectiecommissie van zes leden (incl. Gerard) ingesteld die nu op zoek
gaat naar nieuwe bestuursleden voor de Unie KBO. KBO Gelderland gaf aan meerdere
bestuurskandidaten in het vizier te hebben en zal de namen doorgeven.
Tot zover voor dit moment.
Het bestuur KBO-PCOB gaat nu de volgende stap voorbereiden.
Met hartelijke groet,
Manon Vanderkaa
directeur

