Naar Vernieuwing van onze Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg per 1
januari 2021
Ondanks alle ontwikkelingen rond Corona heeft het bestuur in de afgelopen maanden bepaald niet
stil gezeten. In het overleg van de G-13, de 13 Gelderse KBO-verenigingen die op 1 januari 2020 hun
lidmaatschap van KBO Gelderland en van de KBO Unie beëindigd hebben, tekent zich een
ontwikkeling af die mij als voorzitter van KBO Bemmel-Doornenburg hoopvol stemt. Het geeft uitzicht
op een goed en financieel gezond functionerende seniorenvereniging in de komende jaren. We zullen
daarover in de Algemene Ledenvergadering (ALV 2020) uitgebreid verslag doen. Hieronder wil ik
alvast op hoofdlijnen vertellen waarop die hoop gebaseerd is. Met andere woorden: ik wil u even
meenemen naar een samenhangend geheel van voorstellen voor herorganisatie van onze
seniorenvereniging per 1 januari 2021, zoals die ontwikkeld zijn in de afgelopen maanden binnen de
G-13. Besluitvorming in de G-13 daarover dient nog plaats te vinden nadat ook de besturen van de 13
verenigingen hun fiat hebben gegeven op die voorstellen. Wij zullen er dus op 29 oktober in onze ALV
uitgebreid op terugkomen.
De G-13 doet allereerst drie voorstellen om de weg vrij te maken voor vernieuwing van organisatie.
1. Aansluiting bij de Unie KBO (bij KBO) als 13de bond wordt afgewezen. Hoofdreden: die aansluiting
betekent je conformeren aan de oude structuren, waarbij enkele grote bonden de dienst uitmaken;
2. Aansluiting bij Majeur (bij PCOB) wordt niet geëffectueerd. Hoofdreden: de toegezegde
operationalisatie van die organisatie binnen de Federatie KBO-PCOB heeft niet plaats gevonden;
3. Als G-13 (zelfstandig) onafhankelijk verder gaan wordt afgewezen. Hoofdreden: te klein en dus
moeilijk levensvatbaar, nog afgezien van de praktische uitwerking op alle fronten.
Uitgaande van voornoemde drie voorstellen kiest de G-13 voor:
a. Aansluiting bij andere seniorenorganisaties, i.c. de Federatie van Algemene Senioren
Verenigingen (FASV met zo’n 18.000 leden) en via haar automatisch bij de Koepel van
Gepensioneerden (KvG met meer dan 300.000 leden). Fasv levert diverse diensten (belastinghulp,
ledenvoordelen, cursussen e.d.) en een ledenadministratieprogramma (dat overigens op een aantal
punten nog wel ‘op maat’ moet worden gemaakt), KvG zal onze belangen in Den Haag behartigen.
b. Goede belangenbehartiging in Den Haag door de Koepel van Gepensioneerden;
c. Inhoudelijke vernieuwing via a. afname van het eigentijdse maandblad Vijftig+ van Uitgeverij
Maypress en b. kortingenbeleid op voor senioren belangrijke terreinen als mobiliteit (fiets en auto),
huisvesting (verzekeringen), duurzaamheid (zonne- en windenergiecontracten, groene
thuisinstallaties), gezondheid (verzekeringen) en digitalisering (smartphone, tablet, pc enzovoort).
d. Het primaat van de lokale vereniging; activiteiten van en voor de senioren op lokaal niveau
dienen accent en voorrang te krijgen (lokaal beleids- en activiteitenplan, overleg SNL - gemeente).
e. Een financiële huishouding per 1 januari 2021 zoals hieronder weergegeven (voorheen bleef
lokaal slechts € 7,00 i.p.v. € 12,50 over; bijna € 15,00 werd afgedragen aan Unie KBO en KBO-G!).

Contributie per lid per jaar: € 22,00, waarvan
€ 2,20 Fasv
lidmaatschap

PS: Nog te regelen zaken:
* Opgave bij Fasv (en KvG)

€ 1,30 Koepel
Gepensioneerden

* Op maat maken ledenadministratie

€ 5,25 Magazine
Vijftig+

* Afspraken met Maypress

€ 0,75 Extra Kosten
Ledenadm.systeem
€ 12,50 Lokaal te
besteden

* Overgangssituatie G-13
* Afrekening bij Unie KBO over 2020
* Aanpassing statuten.

