KBO Provincie Groningen

AB vergadering

Aanwezig: de afdelingen Stadskanaal, Bedum, De Marne/Winsum,
Uithuizen, Ter Apel, Groningen, Veendam, Musselkanaal, Henk
Copinga PCOB en het DB

Locatie: Hotel Faber Hoogezand

Tijd:

13.30 uur

Verslag: 05-02-2018.
Agenda: 05-02-2018
Besluit
1.

2.

Opening door de voorzitter
Vaststelling van de agenda

Mededelingen
Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst d.d. 15 januari jl. met o.a.
Tweede Kamerlid Anne Kuik. Wat daarbij opviel was dat de
bezoekers grotendeels leden van de besturen van de
afdelingen waren. Dat is prima, maar we misten, op een paar
na, de leden van de afdelingen. Vraag is of de communicatie
naar de leden m.b.t. de uitnodiging juist heeft gewerkt.
Jaarverslagen afdelingen. Er zijn er al een aantal ontvangen,
waarvoor onze dank. De afdelingen die dat nog niet hebben
toegestuurd hebben daarvoor nog de tijd tot 1 maart a.s. Nog
steeds blijkt dat er afdelingen niet voldoen aan het dringende
verzoek van Nelly van Erp om de verslagen aan te leveren in
Times New Roman, lettergrootte 12.
Betaling afdracht 2018. Bedrag: € 12,50 per lid.
Uitgangsdatum: 31-12-2017. Binnenkort word ik nader
geïnformeerd door de KBO-PCOB welke informatie wij als
bond krijgen m.b.t. het aantal leden. Nadrukkelijk is door ons
aangevraagd een specificatie van het aantal leden per
afdeling. We krijgen daarover nog nader bericht. De bijdrage
van de afdelingen dient voor 1 maart 2018 te worden
voldaan. Het aantal leden volgens de ledenadministratie van
KBO-PCOB is leidend.

Actie/Opmerkingen
-

Mededeling Stad; na 20 jaar wordt afscheid genomen van ? Als
nieuw bestuurslid is Lidy van Duin aanwezig. Volgende AB
vergadering wordt afscheid genomen van ?

-

De nieuwjaarsbijeenkomst kende een goede opkomst met een
mooie balans tussen PCOB en KBO
De inleiding van Anne Kuik viel tegen. De later toegezonden
stukken kunnen dit deels opvangen. Afgesproken is dat deze info
door de afdelingen zoveel mogelijk doorgezonden wordt naar de
leden.

-

-

Met nadruk wordt gevraagd de nog niet ingestuurde jaarverslagen
voor 1 maart in te sturen.

-

Besproken is het belang van een kloppende ledenadministratie.
Waar dat niet correspondeert met de landelijke gegevens, kan dat
leiden tot een hogere afdracht. Als dat het geval is, zullen hogere
kosten bij de 10 afdelingen in rekening gebracht worden.

Heleen Teuben

Afdelingen

Joop Zuidema

3.

Notulen van de Bondsbestuursvergadering d.d. 4 december 2017

-

Goedgekeurd

4.

In- en Uitgaande stukken

-

Er zijn geen ingekomen en uitgaande stukken

5.

Nieuws van de Unie KBO en van de KBO-PCOB
A. Manifest KBO-PCOB met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Op basis daarvan wordt
geadviseerd om het Manifest aan de orde te stellen bij de
politieke partijen in de gemeente. Gevraagd wordt aan de
afdelingen of zij actie hebben ondernomen en zo ja, wat de
resultaten daarvan zijn geweest.
B. Belastingservice. In de Ledenraadsvergadering van 6
december 2017 is besloten om de Belastingservice decentraal
te organiseren. M.a.w. dat wordt aan de afdelingen en/of
bonden overgelaten. Zie ook 6B.

-

Ter facilitering van de afdelingen zal het manifest KBO/PCOB
naar alle politieke partijen van de gemeenten die meedoen met de
verkiezingen van 21 maart, toegezonden worden. Vanuit de
afdelingen kan hiermee verder actie ondernomen worden bij te
houden debatten of in gesprekken met politieke partijen en bij de
coalitievorming. Actie in de taxi dus! Senioren aan de bak!
Er is door Joop een duidelijke uiteenzetting gegeven over de
invulling belastingpapieren service. Er wordt bijzonder goed
gebruik van gemaakt.
Naar aanleiding van dit punt is breedvoerig gediscussieerd over de
contributie en de verhogingen die te verwachten zijn ivm met de
fusievorming KBO/PCOB en de kosten nieuwe coördinator.
Besloten is om de heer Roetman (coördinator) voor het volgende
AB uit te nodigen en een lijst samen te stellen waarop nut en offer
in relatie met de landelijke afdracht van de ledencontributie
duidelijk aangegeven wordt.

6.

Samenwerking met het Platform PCOB provincie Groningen
A. In de werkgroep PCOB-KBO prov. Groningen wordt een
voorstel ontwikkeld op welke wijze de KBO en de PCOB op
provinciaal niveau georganiseerd zou moeten worden. De
KBO-bonden in het noorden hebben nogal eens “last” van de
macht van de grotere bonden, zodanig dat voorstellen vanuit
de KBO-PCOB niet door kunnen gaan. Bij de PCOB mist men
node een provinciale bestuurslaag. M.a.w. de ingrediënten
om daar iets moois van te maken zijn er.
B. Belastingservice in de provincie Groningen vanaf 1-1-2018.
Overleg met de PCOB levert op dat wij gezamenlijk op
provinciaal niveau de Belastingservice willen continueren. Op
17 januari jl. is overleg geweest met Bé Huisman, tot dan
provinciaal coördinator Belastingservice prov. Groningen,
Tjeert Renkema, zijn assistent, Jan Pot namens de PCOB en
Joop Zuidema namens de KBO. Er is overeenstemming

-

-

VKA

-

Zie punt 5B

Henk Copinga
namens KBO en
PCOB

bereikt om gezamenlijk de belastingservice in Groningen op
te pakken. Op 18 januari jl. is er overleg geweest met de
Belastinginvullers in onze provincie. Allen lid van de PCOB of
de KBO. We hebben de invullers op de hoogte gesteld van de
nieuwe aanpak en alle belastinginvullers doen weer mee. Een
succes dus. Aan de klanten wordt de bijdrage van maximaal €
12 per adres gehandhaafd voor de onkosten van de
belastinginvuller. De bijdrage ad. € 5,50 per aangifte komt te
vervallen. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van Fiscaal
Gemak maar van het “oude” systeem OLAF.
De financiering kan voorlopig (verwachting 2 jaar) nog
worden voldaan dankzij overschotten vanuit het verleden, is
de verwachting. T.z.t. dienen de beide bonden deze kosten
wel te betalen. Schatting van de kosten: € 0,60 per lid per
jaar.
In verband met gehoorproblemen wordt Tjeert Renkema
provinciaal coördinator en wordt Bé Huisman zijn assistent.
7.

Nieuws van het Noordelijk Bestuurlijk Overleg KBO’s
Regionaal Consulent: herberekening kosten Regionaal Consulent
en consequenties m.b.t. de afdracht vanaf 1-1-2019 en latere
jaren. Reeds toegezonden.
De totale kosten van de consulent bedragen, op jaarbasis, €
104.250. Dat is inclusief salariskosten, huisvestingskosten,
reiskosten, opleidingskosten en bureaukosten. Op basis van
het aantal leden is berekend dat dit in Groningen leidt tot een
verhoging van de afdracht van € 2,25 per lid per jaar in 2019.
Aangezien de afdracht niet toereikend is om de kosten te
dekken dient tevens een verhoging te worden doorgevoerd
van € 1,50 per lid per jaar. De afdracht wordt derhalve in 2019
verhoogd tot € 16,25, in 2020 tot
€ 17,60 (voorlopig) en in 2021 tot € 18,50 (voorlopig).
Voorstel: de verhoging voor 2019 goed te keuren. De afdracht
voor 2018 was reeds vastgesteld op € 12,50 per lid per jaar
(ongewijzigd). De kosten van de regionaal consulent voor
2018, begroot op € 1.300, komen ten laste van onze bond.
Verwacht wordt dat eind 2018 de reservepositie zich op het

-

-

Henk Copinga verwoordt zijn eerste ervaringen met de heer
Roetman, waarmee hij onlangs kennis heeft gemaakt. Hij is 63 jaar,
woont in Nijverdal en heeft een ruime ervaring met het
maatschappelijk veld. Vanuit zijn voormalige wethouderschap is
hij goed bekend met het politieke circuit. Hij is voor
belangenbehartigingzaken op afroep beschikbaar. Hij werkt 4
dagen per week.
Besloten is, zoals bij 5B vermeld om hem uit te nodigen voor de
volgende AB vergadering en in een later stadium voor een thema
bijeenkomst waar ook leden voor uitgenodigd worden. Daarnaast
wordt de tip meegegeven om hem ook uit te nodigen voor de
noordelijke ontmoetingsdag. Dit zal binnen die organisatie aan de
orde worden gesteld.
Het AB stemt in met het voorstel om de contributie voor 2019 te
verhogen naar 16,25 Euro

Theo Schomaker

-

-

gewenst niveau bevindt. (eenmaal de jaarlijkse afdracht van
de afdelingen, ofwel op basis van 2017: € 18.750)
Als regionaal consulent is per 15 januari jl. werkzaam Albert
Roetman uit Nijverdal. Zijn directe chef is Marja Cevaal van de
KBO-PCOB in Utrecht. Op 28 februari a.s. zal Albert aanwezig
zijn bij het overleg van de deelnemers van het NBO. Zij bijlage
profielschets.
Overige informatie: Bron: Jaarplan 2018 KBO-PCOB. “De
regionale consulent in de noordelijke provincies is
operationeel, heeft een analyse gemaakt van de behoeften in
de regio, heeft het ondersteuningsaanbod onder de aandacht
gebracht en verbindingen gelegd tussen initiatieven, zodat bij
minimaal 20% van de lokale afdelingen de vrijwillige
ouderenadvisering en lokale belangenbehartiging een impuls
heeft gekregen”. Voorts, m.b.t. de PCOB: “Er is vervolg
gegeven aan de verbeterplannen per PCOB-afdeling:
voorkomen is dat afdelingen “omvallen”; in vergelijking met
2017 is het percentage stoppende afdelingen met 10%
verminderd”.

8.

Nieuws van het Platform Senioren van de provincie Groningen.
(voorheen OSO)
Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen van het Platform.
Vanaf 1 januari jl. is Henk Copinga voorzitter van de OSO.
Jaarlijks wordt het voorzittersstokje overgedragen aan de
andere Ouderenbond
De vacature in de nieuw op te richten Stuurgroep wordt
namens de Ouderenbonden ingevuld door Henk Copinga.
Heleen Teuben is zijn vervanger.

-

Het nieuwe platform is in het leven geroepen op aandringen van de
provincie ivm de inzet van provinciale middelen in dit werkveld. In
dit platform zijn 4 koepels vertegenwoordigd: GGZ, VG
Belangenplatform, Provinciale zieken en gehandicapten en de
ouderenbonden KBO en PCOB.?? De Stichting Hettinga Verschure
(mantelzorgers) is niet toegetreden, maar is wel aanwezig bij zaken
die van doen hebben met de provinciale subsidiering. Vanuit de
ouderenbonden worden 2 vertegenwoordigers ingezet. Voor het
PCOB is dat Henk Copinga en vanuit KBO zal een van de DB
leden afgevaardigd worden.

9.

Nieuws van de afdelingen

-

Bedum heeft een plusje wat het aantal leden betreft en een nieuwe
flyer ontwikkeld
De Marne heeft een nieuwe penningmeester
Stad Groningen heeft een nieuw bestuurslid en het beleidsplan en
vragenlijst in de ledenvergadering besproken. Deze beide stukken
worden ter inspiratie naar de afdelingen gestuurd.

-

Theo Schomaker

-

10. Public Relations met o.a. website-nieuwtjes van Stef Heijnen en
Communicatie
A. Onlangs heeft onze bond een nota ontvangen van de KBO-PCOB
i.v.m. de kosten van de website van de provincie Groningen ad. €
332,52. Navraag leerde ons het volgende: Het betreft hier de
jaarlijkse kosten van onze website. In de afgelopen jaren werd deze
nota nimmer doorbelast en betaalden wij dus niets. Een foutje in
de administratie van KBO-PCOB. Die kosten uit het verleden
worden niet (meer) op ons verhaald. In relatie met het aantal leden
zijn deze kosten voor onze (kleine)bond fors. Deze kosten kunnen
we weer goedmaken door een zo optimaal mogelijke website van
onze bond en de afdelingen te maken. Het DB heeft besloten om
nog meer aandacht te gaan schenken aan de website.
B. Uitgave Huis-aan-Huisblad in de provincie Groningen door Romeo
Delta i.s.m. het Platform PCOB prov. Groningen. Het betreft een
gratis blad en kost ons dus niets. Onlangs hebben de KBO en de
PCOB in onze provincie daarover overleg gehad. De uitkomsten
daarvan zullen we nu meedelen. Ervaringen van andere bonden in
Nederland leren ons dat hier aan mee te doen positief werkt m.b.t.
het werven van nieuwe leden.
11. Beleidsplan 2018 van het Platform PCOB prov. Groningen en de
KBO prov. Groningen
Nog nader in te vullen: werkbezoeken afdelingen 2018

-

-

-

Ter Apel loopt goed. De jeudeboule baan is een schot in de roos.
Oldambt heeft in het najaar een activiteit samen met PCOB
Stadskanaal doet mee met de RABO clubkasactie.
Musselkanaal het ledenaantal blijft op peil. Enkele leden hebben
opgezegd vanwege de contributie
Veendam is 2 leden gegroeid en heeft een enquête uitgezet onder
de leden. Deze zal toegezonden worden naar alle afdelingen
Uithuizen heeft problemen met de opvulling van het bestuur, 53
leden waarvan 20 slapend. De kosten van het programmaboekje
worden gedragen door advertenties met nog een winst van 100
Euro!
Afdelingen maken serieus werk van het verzamelen van emailadressen.
Stadskanaal en Bedum hebben allebei een nieuwe flyer ontworpen
die uitgezet zijn naar de andere afdelingen. Het programmaboekje
van Uithuizen is rondgegaan in het AB. Allemaal mooie
voorbeelden
Afgesproken is om vooral gebruik te maken van de website en op
zijn minst het jaarverslag, het programma en contactgegevens te
plaatsen en actueel te houden.
Afdelingen kunnen via hun webmaster met de afdelingscode zelf
berichten plaatsen of kunnen een beroep doen op Tiny Scholten uit
Stadskanaal.
Landelijk is er een nieuwe website. Deze wordt verder uitgerold als
het fusieproces afgerond is.
A. VKA
B. Er wordt aandacht gevraagd voor de verspreiding van het- huis
aan- huisblad voor wat de buitengebieden betreft. Dit wordt
ingebracht in het gesprek met Romeo Delta

Er wordt een bezoek afdelingen schema opgesteld voor de
volgende vergadering

Theo Schomaker

Stef Heijnen

Theo Schomaker

12. Vacatures:
Secretaris KBO prov. Groningen
Secr./Penn.mr. Noordelijk Bestuurlijk Overleg. Zo mogelijk uit
te voeren door een afgevaardigde van de Ledenraad KBOPCOB
Notulist bondsbestuursvergaderingen

13. Rondvraag
14. Sluiting.

-

Overwogen wordt een roulerend systeem voor de verslaglegging
van het AB

