Verslag Algemene vergadering KBO Zeeland
9 november 2021, Meulengat Sluiskil.
In deze algemene vergadering zijn vertegenwoordigers van de Zeeuwse afdelingen aanwezig en
daarnaast de heren Peter de Laat en Jan Waayer: voorzitter van het bestuur, resp. bestuurslid van de
Unie KBO.
Voorzitter Wim Jansen gaf eerst het woord aan pastoraal adviseur Tom Brooijmans voor de
overweging. Hij ging in op de feestdagen van november en hun betekenis.En in de donkere dagen
voor Kerstmis kijken we uit naar de geboorte van Jezus als bron van licht.
Wim Jansen noemde daarna de impact van corona in ons leven en zeker ook in de verpleeghuizen.
De afdelingen hebben in deze tijd wegen gezocht om contact te houden met de leden; chapeau! En
vooral via de computer is toch doorvergaderd.
*De notulen van de algemene vergadering van 29 oktober 2019 en de gemandateerde vergadering
van 3 november 2020 werden vastgesteld.
*WTBR: het concept voor de statutenwijzigingen wordt in de volgende algemene vergadering
voorgelegd ter goedkeuring; dit na voorafgaande presentatie en voorbespreking.
*Op de nieuwe website heeft elke afdeling een eigen pagina. Sommige afdelingen maken hun eigen
website die via de provinciale website te bereiken is.
Lilianne van der Ha is herkozen als bestuurslid; Wilma van de Riel werd voorgesteld als de nieuwe
kringvoorzitter van de kring Land van Hulst.
Afscheid werd genomen van Piet Boonman en Arend de Haas. Zij hebben zich onder meer jarenlang
ingezet voor de website van KBO Zeeland. Anneke Hoedemakers (kring West Zeeuws Vlaanderen)
nam afscheid vanwege verhuizing
Wilfried Taelens draagt zijn taak als docent burgeradviseur over. Inmiddels is in bijna alle gemeenten
de burgeradviseur ingepland.
Ter vergadering werden de jaarrekening, het jaarverslag en het beleidsplan besproken en
goedgekeurd. Invulling van het werkplan volgt mogelijk nog dit jaar. Aandacht voor het aantrekken
van vrijwilligers!
Na de rondvraag werden de heren Peter de Laat en Jan Waayer voorgesteld. In zijn presentatie ging
de heer De Laat in op de nieuwe organisatiestructuur van KBO-PCOB. Het heldere overzicht nemen
we op in een volgende NieuwsFlitz.
De vergadering werd afgesloten met een gezellige lunch.

Van KBO en PCOB naar Federatie KBO-PCOB
(Bron: Peter de Laat, voorzitter Unie KBO Hierbij kan de foto van de beide heren)
In 2018 startten de Unie KBO en de Vereniging PCOB met onderhandelingen voor een fusie.
Seniorenorganisaties kregen steeds minder leden en de gemiddelde leeftijd van de ouderen steeg.
Met als gevolg: vermindering van de bestuurskracht en het opheffen van afdelingen. Er was behoefte
aan verjonging en vernieuwing. Hoe dat vorm te geven?
Een fusie tussen KBO en PCOB?
In 2019 werden de bureaus van KBO en PCOB samengevoegd.

Het traject KBO PCOB Vernieuwt werd opgestart met als doel een fusie tussen Unie KBO en PCOB.
Dat laatste was een brug te ver voor vier KBO bonden en leidde tot een bestuurlijke crisis. De fusie
was van de baan, maar er werd gezocht naar oplossingen om toch samen door te kunnen gaan.
De volgende uitgangspunten voor de samenwerking werden geformuleerd:
1) Belangenbehartiging op drie niveaus: lokaal, provinciaal, landelijk
2) Speerpunten : Zingeving: Omzien naar elkaar; Wonen zorg en welzijn; Koopkracht; Digitalisering;
Veiligheid
Federatie KBO PCOB
Besloten werd tot de voortzetting van de samenwerking in de Federatie KBO-PCOB.
● De KBO bonden en afdelingen blijven zelfstandig en de ledenraden van de beide bonden (Unie
KBO en PCOB) blijven het hoogste orgaan.
● Als de beide ledenraden eenzelfde besluit hebben genomen, wordt dat bevestigd in de
ledenraad KBO-PCOB en verder uitgevoerd.
● Afdracht aan landelijk bureau € 9,57 jaarlijks geïndexeerd 2022 € 9,88.
● Provinciale samenwerking KBO PCOB.
● Ondersteuning kleine bonden (menskracht KBO /PCOB)
Afdracht aan Unie KBO wat krijgen leden daarvoor?
10x per jaar ontvangen de leden het magazine KBO-PCOB.
Verder is er de landelijke belangenbehartiging, de collectieve Zorgverzekering en goedkope energie.
Leden kunnen profiteren van kortingen en aanbiedingen.
Training van vrijwilligers (o.a. veiligheidsadviseurs, tabletcoaches, docenten Ouderenadvisering).
En tenslotte: deskundig telefonisch advies aan afdelingsbestuurders en leden.

