ACTIEPLAN 2021
1. Voorwoord.
Na een jaar van passen en meten, een moeilijke bestuurlijke periode voor
KBO Zeeland, ziet het er naar uit dat 2021 in eerste aanleg een voortzetting
zal zijn. Het biedt wel de mogelijkheid om ons te bezinnen op hoe we onze
activiteiten verder vorm kunnen geven en op welke wijze we de draad weer
op kunnen pakken. Niet onbelangrijk hierbij zijn de landelijke
ontwikkelingen binnen de KBO-PCOB. Het ziet er naar uit dat van hieruit
beleidsstukken worden ontwikkeld, die de basis kunnen zijn voor de
provinciale bonden. Op deze wijze zou 2021 voor ons een bezinning kunnen
zijn en zo te bouwen aan de toekomst van KBO Zeeland.
Daarnaast is er in de eerste helft van 2021 al het nodige de revue
gepasseerd. Sommige zaken afgewerkt, andere staan in de wachtrij als
agendapunten op de eerstvolgende fysieke vergaderingen.
2. Opstartplan.
Zoals eerder dit jaar aangegeven hopen we, zodra dat fysiek mogelijk is, te
kunnen starten met een bijeenkomst van het DB. Kijkende naar het
vergaderschema 2021 zou dat pas dinsdag 17 augustus zijn. We hopen dat
dit eerder mogelijk is en het voorstel is om deze bijeenkomst te houden
zodra dat fysiek mogelijk is. Op basis van de dan bekende ontwikkelingen in
KBO-PCOB land zal de agenda voor het AB worden opgesteld. In het AB
zullen we de invulling maken voor de tweede helft van 2021.
3. Bouwstenen.
In januari hebben we al aangegeven dat het sterk dalend aantal leden in
Zeeland ons aller aandacht vereist. Dit moet de rode draad zijn in de
werkplannen voor de komende jaren. In grote lijnen zijn er een aantal
belangrijke pijlers
waarop we onze activiteiten moeten plannen:
Marketingplan van KBO-PCOB nieuwe stijl, Landelijke provinciale
samenwerking
m.b.t.
belangenbehartiging,
dienstverlening
en
communicatie. Kaderleden binnen (of buiten) KBO Zeeland, die hieraan
uitvoering en leiding kunnen geven. De verbindingskracht van de kringen.
De samenwerking tussen de (kleine) afdelingen.

4. Bespreek- en actiepunten.
a. In de afgelopen tijd hebben we allemaal, deels, geleefd, gewerkt,
gedacht op grotere of kleinere eilandjes. Het zou goed zijn om die
eilanden te verbinden. Past ook goed bij onze provincie. Het middel
hiertoe kan een binding dag zijn.
b. Beleidsplan 2022-2025.
c. Website KBO Zeeland.
d. Aandacht voor onze afdelingen in coronatijd.
e. Versterken van de kringbesturen.
f. Landelijke ontwikkelingen.
g. (Ver)binding met gemeenten in Zeeland.
h. Jaarverslag. (inhoudelijk)
i. Werkplan 2021
j. Samenwerking met PCOB
k. HRF
l. NF
m. WBTR
n. …………
5. Tijdsplanning.
Het is momenteel moeilijk om dat in deze nog onzekere tijd in te vullen.
Onder het nodige voorbehoud toch een poging hiertoe.
a. In de vakantiemaanden enkele DB vergaderingen
b. Eind augustus en 14 september een AB vergadering
c. 11 en 12 oktober kringvergaderingen.
d. Algemene ledenvergadering met JAARVERSLAG 2020, BELEIDSPLAN
2022-2025 EN JAARPLAN 2022.
6. Ten slotte.
Bovenstaand actieplan 2021 zal verder vorm moeten krijgen in de fysieke
bijeenkomsten van DB en AB en zo snel mogelijk support krijgen op de
werkvloer. Misschien op bepaalde terreinen wat ambitieus, maar willen we
binding hebben en verbinding leggen met onze doelgroep in Zeeland is het
de moeite waard om de lat zo hoog mogelijk te leggen. Daarbij moeten we
bedenken dat we dit als bestuur niet alleen kunnen. In de uitvoering zal
flexibiliteit ons steeds voor ogen staan om moeilijk begaanbare wegen te
bewandelen.

