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Betreft: Ledenraad KBO-PCOB 13 december 2018
In de ledenraad KBO-PCOB van 13 december stonden drie onderwerpen op
de agenda: het vervolg van het traject KBO-PCOB vernieuwt, het jaarplan voor
2019 en de begroting voor 2019.

KBO-PCOB vernieuwt
Medio vorig jaar vroeg de ledenraad aan het bestuur om de volgende fase in het samenwerkingsproces
van KBO en PCOB voor te bereiden. Met het oog daarop is de eerste helft van 2018 benut voor een
brede consultatie, van leden en niet-leden, over de ideeën en wensen ten aanzien van de toekomstige
koers van onze vereniging.
Een stuurgroep verzamelde de oogst van deze consultatie en stelde een advies op. Nadat de ledenraad
dit advies als groeidocument had aanvaard, ontwikkelde de stuurgroep een bijbehorend voorstel voor de
toekomstige organisatievorm en financiering. Eerder dit jaar bleek er in de ledenraad geen draagvlak te
zijn om dit voorstel met de achterban te gaan bespreken. Het bestuur stelde vervolgens voor dat de
ledenraad zich in een werkconferentie zelf over de belangrijke vraagstukken zou beraden. Deze
werkconferentie vond eind november plaats onder leiding van Theo Camps. Tijdens deze werkconferentie
heeft de ledenraad geen besluiten genomen, maar wel een richting geformuleerd. De ledenraad heeft het
bestuur gevraagd op basis hiervan concrete voorstellen uit te werken.
Het bestuur gaat dit nu doen en zal op basis van de volledige oogst van zowel de werkconferentie van de
ledenraad als het gehele traject KBO-PCOB vernieuwt een ‘koersplan’ voor de komende jaren
formuleren. Dat voorstel zal de ledenraad onder leiding van Theo Camps bespreken tijdens een nieuwe
werkconferentie eind januari. Besluitvorming kan daarna plaatsvinden in de reguliere
ledenraadsvergadering van half maart.

Jaarplan 2019
De ledenraad heeft het jaarplan 2019 goedgekeurd. Het jaarplan beschrijft de beoogde resultaten van het
verenigingsbureau op het terrein van belangenbehartiging, dienstverlening en communicatie & marketing.
Daarmee omvat het jaarplan een deel van wat er in de vereniging gebeurt. Plaatselijke afdelingen en
provinciale KBO-bonden hebben hun eigen plannen en activiteiten. De vijf speerpunten zijn de
verbindende schakel.
In afwachting van besluitvorming over het vernieuwingsproces zal 2019 opnieuw een overgangsjaar zijn.

De ledenraad vindt het jaarplan goed en ambitieus en heeft enkele inhoudelijke aandachtspunten
meegegeven.

Begroting 2019
De ledenraad heeft ook de begroting 2019 goedgekeurd. In de ledenraadsvergadering van oktober was
de contributieafdracht voor 2019 al vastgesteld. Nu is de volledige begroting besproken. In de begroting
zijn de baten en lasten in balans met elkaar. Daarbij zijn voorzichtigheidshalve alleen de projectsubsidies
meegenomen die al zeker zijn. Er mag verwacht worden dat nog aanvullende projectsubsidies worden
toegekend.
Zolang geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de toekomst van de vereniging, is het lastig om
een meerjarenraming op te stellen. Het koersplan dat het bestuur nu gaat opstellen, zal ook een
financiële vertaling bevatten.

NB.: U ontvangt dit bericht omdat u bij ons bekend bent als lid van KBO of PCOB. Als deze
informatie onjuist blijkt te zijn, wilt u dat dan aan ons laten weten via een reactie op dit bericht?
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
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