J. Zuidema, penningmeester,
Sluiskade 143a, 9581 JR
Musselkanaal.
Tel. 0599-414108
E-mail-adres: joopzuidema@online.nl
Website: www.kboprovgroningen.nl
AGENDA VOOR DE BONDSBESTUURSVERGADERING VAN DE KBO PROVINCIE GRONINGEN OP
MAANDAG 9 APRIL 2018 OM 13.30 UUR IN HOTEL FABER TE HOOGEZAND, MEINT
VENINGASTRAAT 123, 9601 KE HOOGEZAND
Met kennisgeving afwezig: Joop Zuidema.
Als gast is aanwezig Albert Roetman, de onlangs aangesteld regionaal consulent voor KBO-PCOB.
1. Opening door de voorzitter
- Vaststelling van de agenda
- Vrijwilliger voor het notuleren van deze vergadering.
2. Mededelingen.
- Introductie Albert Roetman
- Aan de KBO-PCOB in Utrecht is gevraagd om een gespecificeerde (met name het aantal
leden per afdeling)nota i.v.m. de afdrachten in 2017. Tot op heden hebben we nog geen
nota ontvangen van de KBO-PCOB. Controle op de juistheid van de afdrachten in 2018
heeft derhalve nog niet plaats kunnen vinden. Een aantal afdelingen hebben de
afdrachten nog niet voldaan in afwachting van die gegevens.
3. Notulen van de Bondsbestuursvergadering van 5 februari 2018
4. In- en uitgaande stukken
5. Jaarverslag 2017
- Verslag voorzitter
- Verslag secretaris
- Jaarrekening 2017
Inkomsten: € 19.073.01, Uitgaven: € 21.549,74. Tekort 2017: € 2.475,83. Begroot was
een tekort van € 2.218,40. Oorzaak o.a.: Kosten Website-hosting ad. € 332,52 die in het
verleden niet werd doorbelast en het frequente overleg met het Platform PCOB
provincie Groningen.
Een aantal jaren geleden is besloten om de reserves te maximeren op de ontvangsten
van één jaar. Bij de afdracht ad. € 12,50 komt dit neer op ongeveer 1.500 x € 12,50=
€ 18.750. De reserves bedroegen ultimo 2017: € 20.416,03. De afdracht wordt in 2019
verhoogd naar € 16,25 per lid per jaar. Bij een gelijkblijvend aantal leden zou een
maximale reserve dan 1.500 x € 16,25 = € 24.375 dienen te bedragen. Met andere
woorden: we zitten met de reservepositie per ultimo 2017 op een wenselijk niveau.
- Verslag van de kascommissie. Mia Peters (KBO Bedum)en Gert van Wijk (KBO De
Marne/Winsum) hebben de boeken gecontroleerd op juistheid. Mia zal verslag
uitbrengen.
6. Nieuws van de Unie KBO en van de KBO-PCOB
A. Het bestuur adviseert de Ledenraad in te stemmen met de strategienotitie KBO-PCOB

Vernieuwt! ………De teruglopende ledenaantallen in de afgelopen jaren maken het
urgent om nieuwe wegen in te slaan om een duurzame toekomst te kunnen
realiseren….
B. Uit het verslag van de Ledenraadsvergadering d.d. 8 maart 2018 het volgende:
- Inmiddels heeft u ontvangen het Informatiebulletin Ledenraadsvergadering van 8 maart
2018.
- “Als het lukt om in juni 2018 in de Ledenraad tot besluitvorming te komen over de
toekomstige verenigingsstructuur en in samenhang daarmee de financiering, dan kan in
oktober 2018 de contributie worden vastgesteld”
- Er is een nieuwe voorzitter voor KBO Brabant, de heer Bisschops. Van een toenadering
is voorlopig nog geen sprake
- N.a.v. het agendapunt: KBO-PCOB Vernieuwt! - M.b.t. het onderwerp “Identiteit”: “Voor
zowel de stuurgroep (KBO-PCOB Vernieuwt!) als voor het bestuur is het vanzelfsprekend
dat het aan elk van onze afdelingen is om zelf te bepalen hoe zij de grondslag willen
invullen, hoe zij de eigen identiteit willen borgen”.
- Door meerdere sprekers wordt uitgesproken dat er in de toekomstige vereniging
behoefte is aan een “tussenniveau”, tussen plaatselijke afdelingen en landelijk niveau.
In een netwerkorganisatie vormen afdelingen de basis, maar de afstand tot het landelijk
niveau is te groot. Er is behoefte aan een tussenniveau, dat afdelingen kan
ondersteunen.
- Inmiddels heeft de KBO-PCOB een drietal werkconferenties op stapel staan die in april
2018 worden georganiseerd: 10 april a.s. in Zoetermeer, 13 april a.s. in Zwolle en 19
april a.s. in Culemborg. Daar kunnen, per werkconferentie, maximaal 40 personen aan
deelnemen.
7. Samenwerking met het Platform PCOB provincie Groningen
A. De Belastingservice wordt provinciaal samen met de PCOB georganiseerd. U bent
daarover reeds geïnformeerd
B. Uitgave Huis-aan-Huis-krant via Romeo Delta. Zowel KBO als PCOB staan positief
tegenover een (gratis)uitgave. Het is voor de eerste keer dat KBO EN PCOB samen een
uitgave verzorgen. Inmiddels is er een redactiecommissie gevormd, bestaande uit Stef
Heijnen, Ricky van den Aker en Fred Postema. We dienen rekening te houden met een
zestal regionale uitgaven in onze provincies. Uitgangspunt is: 1 pagina advertentie = 1
pagina redactionele inhoud. Verwacht wordt dat rondom Groningen-stad meer
advertenties kunnen worden afgezet dan in de andere regio’s. Wordt vervolgd.
C. Op 16 april a.s. is er een Voorjaarsbijeenkomst van de PCOB in zaal Brandpunt te
Sappemeer. Het thema is dit jaar “Eenzaamheid”. Leden van de KBO mogen als gast
aanwezig zijn.
D. Op 5 maart jl. was Albert Roetman ook te gast bij een bijeenkomst van het overleg
tussen PCOB en KBO bij Zorgbelang Groningen
E. De werkgroep PCOB-KBO in onze provincie is ook bezig om een notitie te maken over
de wenselijke structuur van de KBO-PCOB, met name gericht op het provinciale niveau.
8. Nieuws van het Noordelijk Bestuurlijk Overleg KBO’s
A. Er is een nieuwe penningmeester benoemd per 1-7-2018, te weten Berend Mussche
van KBO Drenthe. Er is eveneens een nieuwe secretaris benoemd: dat is geworden
Anneke van Ieperen (vervangster van Wil Bosman) van KBO Fryslan.
B. Ook bij het NBO is kennisgemaakt met Albert Roetman, de regionaal consulent van
KBO-PCOB. In overleg met KBO-PCOB Utrecht, de leidinggevende van Albert, zal

getracht worden de aansturing en taakvervulling van Albert te organiseren.
C. Belastingservice Senioren: door miscommunicatie tussen de provincies is het niet gelukt
om met de 4 noordelijke provincies op één lijn te komen de service te organiseren.
Inmiddels wordt dit provinciaal opgepakt. Zie ook agendapunt 7.
D. Op 26 september a.s. wordt wederom de Bestuurlijke Kader- en Ontmoetingsdag
georganiseerd in Joure. Thema’s dit jaar: “ Mondzorg Senioren” en “Voeding”. T.z.t.
volgt nadere informatie.
9. Nieuws van het Platform Senioren van de provincie Groningen. (voorheen OSO)
A. In juni 2018 zal een nieuwe stichting worden opgericht waarbij 4 koepels van Zorgbelang
Groningen nauw zullen samenwerken. In de maanden daarna zal de stichting OSO dan
worden opgeheven.
B. Henk Copinga (PCOB) zal zitting nemen in de Stuurgroep met Heleen Teuben als
plaatsvervanger. Heleen Teuben en Fred Postema zullen zitting nemen in het bestuur van
de op te richten stichting.
10. Nieuws van de afdelingen
11. Public Relations en Communicatie met o.a. website-nieuwtjes door Stef Heijnen
12. Beleidsplan 2018 provincie Groningen van PCOB-KBO
13. Vacatures:
A. Secretaris KBO prov. Groningen
B. Indien een wisselende notulist voor de AB-vergaderingen niet lukt: notulist
Bondsbestuursvergaderingen.
C. Lid Werkgroep PCOB-KBO provincie Groningen per 1-7-2018. Plm. 10 bijeenkomsten per
jaar. Hoofdopdracht: uitvoering voorbereiden van het Beleidsplan PCOB-KBO provincie
Groningen.
14. Rondvraag
15. Sluiting

Joop Zuidema, 28 maart 2018.

