Bemmel, 7 augustus 2020

Aan de bestuurders van de 13 Gelderse KBO-verenigingen die per 1 januari 2020 hun lidmaatschap
van KBO-Gelderland beëindigd hebben

Beste Collega-bestuurders,
Door de voorzitter van de onderzoekscommissie, die we op 26 juni hebben aangewezen om
voorstellen te doen voor aansluitmogelijkheden elders dan bij KBO-PCOB, is me gevraagd een korte
notitie op te stellen, waarin duidelijk wordt wat het voor de G-13 betekent indien wij ons hernieuwd
aansluiten bij De Unie KBO-PCOB per 1 januari 2021. Dit om een weloverwogen keuze te maken voor
organisatie van ons als G-13 per 1 januari a.s. Op de vraag van Sjaak Klaassen heb ik positief
gereageerd, waarvan jullie hieronder het resultaat aantreffen.
Vraagstuk
Is het wijs om als G13 ons hernieuwd aan te sluiten bij Unie KBO per 1 januari 2021?
Gegeven
Stel dat we nu besluiten ons weer aan te sluiten bij de KBO-Unie, dan treffen we de volgende situatie
bij de KBO-organisatie aan.
1. ‘De provinciale(!) KBO-bonden vormen de hoeksteen van de vereniging’
2. ‘De provinciale(!) KBO-bonden zijn verantwoordelijk voor ondersteuning/dienstverlening
aan de afdelingen.
3. ‘De provinciale(!) KBO-bonden zijn verantwoordelijk voor vernieuwing van de vereniging’.
4. ‘Provinciale(!) KBO-bonden kunnen onderling samenwerken’.
5. ‘Provinciale bonden kunnen tegen betaling diensten afnemen bij het verenigingsbureau’.
6. ‘Afdelingen die niet bij een provinciale KBO-bond aangesloten willen zijn, kunnen zich
aansluiten bij een landelijke(!) bond, met vertegenwoordiging in de ledenraad Unie KBO’.
Bovendien wordt voorgesteld door het Bestuur van de Unie KBO de statuten te wijzigen.
7. ‘De landelijke bond zal in beginsel vorm krijgen naar model van de provinciale bond:
autonoom bestuur, afdelingen(!), leden en contributie-afdracht’.
8. ‘Afdelingen kunnen besluiten uit de provinciale bond te treden o.g.v. eigen statuutseisen (a)
of indien alle leden(?) van de afdeling daarmee instemmen (ingeval er geen statuten zijn)’.
Bovendien treffen we de volgende landelijke organisatie bij KBO Unie en PCOB aan:
9. Een Unie-bestuur bestaande uit één persoon, de heer G. Knoop (penningmeester). De leden,
de heer W.A.F.M. van der Kruijs (voorzitter), mevrouw C.J.W.M. Aquarius (vicevoorzitter),
mevrouw M.M. van Jaarsveld (secretaris) en Mevrouw A.J.M.H. Laeven (na vertrek Van der
Kruijs voorzitter) zijn inmiddels allen afgetreden. Dit betekent dat er op korte termijn een
bijna voltallig nieuw bestuur benoemd zal worden. Samenstelling benoemingscommissie:

onbekend, evenals bestuurskandidaten, die overigens al vanuit bekende hoek zijn
voorgedragen.
10. Een Landelijk Verenigingsbureau zonder directeur. Manon Vanderkaa is per 1 oktober 2020
benoemd tot directeur van de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden en
verlaat de KBO-organisatie. Het bureau dient dus binnen afzienbare tijd een nieuwe
directeur te benoemen. Kandidaten nog onbekend (?). Hiermee is het boegbeeld en onze
centrale gesprekspartner van de Unie KBO vertrokken, uit onvrede met de houding en het
functioneren van de leden van de Ledenraad KBO.
11. De samenwerking van de Unie KBO met de PCOB in de Federatie is gehandhaafd. Effecten in
termen van leiding, financiën, daadwerkelijk samenwerken, vernieuwing, omvang ledental
enz. niet duidelijk (?).
12. De PCOB zet voor zichzelf de weg naar interne vernieuwing voort.
Bovendien wat betreft de G-13 zelf zijn de volgende situatie-kenmerken van belang:
13. De G-13 kennen geen aansluiting bij enige provinciale en/of landelijke seniorenorganisatie in
kalenderjaar 2020; hebben dus ook geen enkele financiele verplichting aan Unie KBO en/of
PCOB (Majeur is nooit geoperationaliseerd ondanks statutaire vastlegging bij de notaris).
14. De G-13 is door de Unie KBO, in de persoon van Manon Vanderkaa, aangeboden tot het
moment dat duidelijk wordt hoe G-13 na 2020 landelijk verder gaat, de noodzakelijke
diensten vanuit het landelijk Verenigingsbureau voort te zetten: magazine,
belangenbehartiging, financiële voordelen en ledenadministratie via Portaal van PCOB.
Afrekening achteraf dient nog overeengekomen te worden.
15. De G-13 zoeken wel aansluiting bij een landelijke seniorenorganisatie (zie notitie van onze
onderzoekscommissie die nu aan het werk is).
16. Belangrijke criteria voor aansluiting bij welke vereniging dan ook voor de G-13 zijn:
a. Belangenbehartiging in politiek Den Haag;
b. Een goed landelijk Magazine voor senioren;
c. Continuering financiële voordelen;
d. Een goed werkend ledenadministratiesysteem;
e. Een beduidend lagere contributie-afdracht en lage kosten voor het ‘nieuwe’ magazine.
f. Bestendigheid van magazine-afname, omvang landelijke organisatie enzovoort voor de
komende decennia.
17. De G-13 is stellig voornemens per 1 januari 2021 zijn keuze voor voortzetting van de
seniorenorganisaties definitief gemaakt te hebben.
Overwegend, dat:
a. we als 13de (landelijke) bond in de Ledenraad Unie KBO een kleine minderheid vormen met
onze 12.000 leden tegenover meer dan 150.000 andere leden;
b. we dus weinig in de ‘Unie-pap’ te brokkelen hebben;
c. we zelfs als ‘afvalbak’ gebruikt kunnen worden voor dissidente KBO-afdelingen, die ook
onder het juk van de provinciale bond uit willen;
d. we ons als 13de bond dienen te organiseren, met alle bestuurlijke verplichtingen naar het
voorbeeld van de provinciale bonden;

e. we dus ook ons verplichten tot afdracht van contributie aan de Unie KBO van minimaal €
9,56 in 2021;
f. we een eigen ‘bureau’ dienen te installeren met de nodige kosten, zodat de totale
afdrachtskosten per lid weer in de richting gaan van € 15,00;
g. we het niet denkbeeldige risico lopen dat de nieuwe directeur van het Uniebureau alsook de
nieuwe leden van het Uniebestuur wederom een ‘top-down’-benadering kiezen, zeker als er
namen genoemd gaan worden voor die functies en taken;
h. we wat betreft ‘vernieuwing’ naar inhoud en organisatie weinig verwachtingen kunnen
koesteren;
i. we ons als G13 – door onder genoemde voorwaarden weer toe te treden tot de Unie KBO –
laten inkapselen in de gevestigde orde;
en overwegend dat:
j.

er goede alternatieven zijn wat betreft aansluiting bij andere organisaties dan die van KBO
en/of PCOB, die veel meer eigentijds:
- democratisch van onderaf georganiseerd zijn;
- naar inhoud vernieuwingsgezind zijn;
- het primaat van functioneren en verantwoordelijkheid leggen bij de lokale vereniging;
- ‘waar’ voor het contributiegeld bieden;
- maandelijks een uitstekend informatieblad voor senioren uitbrengen;
- zonder een zware bestuurlijke overhead werken;
- een contributie-afdracht vereisen die beduidend lager ligt dan bij de Unie KBO;
- de vrijheid van eigen lokaal bestuur honoreren en ruimte geven voor inzet van vrijwilligers
op activiteiten die goed aansluiten bij de plaatselijke behoeften van senioren;

ligt het NIET voor de hand of beter gezegd is het ONVERSTANDIG te kiezen voor heraansluiting van
de G13 bij de Unie KBO, maar een andere weg in te slaan voor landelijke organisatie van ons als
lokale seniorenverenigingen van de G13!

Mede namens de voorzitter van de G13, Sjaak Klaassen,
Ben Platenkamp
Voorzitter KBO Bemmel-Doornenburg

