Bestuur KBO Gelderland,
Deken dr. Mulderstraat 8a,
6681 AB BemmeL
Beuningen, 20 december 2018
t.a.v. Secretariaat, procesmanager Karin Goes

Geacht Bestuur,
Onder verwijzing naar uw e-mail inzake het voorstel tot installatie van een zo te noemen “Commissie
van Goede Diensten” delen we u het volgende mee.
Na ampele overwegingen constateren wij, de vier KBO-verenigingen van het Samenwerkingsverband
BWBW, dat:
het besluit tot het inrichten van deze commissie niet weloverwogen genomen is, getuige het
feit dat zelfs in de uitnodiging tot instelling ervan in het geheel niet gesproken wordt over
een instellingsbeschikking. Na een grondige analyse constateert BWBW:

1. Twee van de vier aangeschreven KBO-verenigingen, te weten die van Wijchen en Beuningen,
voelen en weten zich niet aangesproken om reden van het feit, dat zij hun lidmaatschap van
KBO Gelderland met onmiddellijke ingang op 28 november 2018 mondeling ten overstaan
van de voltallige ALV-vergadering van de KBO-G hebben opgezegd en dat per brief nog
diezelfde dag hebben bevestigd.
2. De overige twee KBO-verenigingen van genoemd Werkverband, Bemmel-Doornenburg en
Weurt hebben op diezelfde ALV duidelijk aangekondigd hun lidmaatschap van KBO-G te
beëindigen per 1 januari 2020. Dit ook ten overstaan van de voltallige ALV van KBO-G op 28
november 2018, mede op basis van ervaringen in voorgaande jaren dat een dergelijke
aankondiging niet aan de ALV wordt gemeld door het KBO-G bestuur.
3. De gesprekken in 2017 en 2018 tussen KBO-G en BWBW hebben ons, BWBW, inmiddels
geleerd dat door het bestuur van KBO-G niet of nauwelijks inhoudelijk wordt ingegaan op
meningsverschillen, deze feitelijk door hem worden gebagatelliseerd en dat die gesprekken
slechts leiden tot afspraken over procedures en processen. Opnieuw getuigt de aankondiging
tot samenstelling van de commissie door KBO-G van een slechts procedurele aanpak van
zaken.
4. In die uitnodiging van 4 december wordt met geen woord gerept over de taak van de
beoogde commissie, laat staan dat enige moeite genomen is tot het formuleren van een
instellingsbeschikking. Opdracht, reikwijdte, middelen, opbrengst en duur blijven daarmee
volledig open, evenals een procedure voor aanwijzing van een onafhankelijke voorzitter. Het
laatste doet overigens bij BWBW het vermoeden rijzen dat KBO-G reeds iemand voor die
zetel in de “Commissie van Goede Diensten” in beeld heeft.

De verenigingen Beuningen en Wijchen zijn in deze geen partij vanwege het beëindigen
van hun lidmaatschap. Gezien het bovenstaande moge duidelijk zijn dat de verenigingen
Bemmel-Doorenburg en Weurt een “Commissie van Goede Diensten” als middel om het gesprek
open te houden tussen KBO-G en de twee verenigingen die statutair reglementair hun
lidmaatschap beëindigen per 1 januari 2020, niet adequaat achten en derhalve geen gehoor
geven aan de uitnodiging tot deelname aan de “Commissie van Goede Diensten”
BWBW is de mening toegedaan dat KBO-G zich veel meer zou moeten inspannen om mee te
gaan met de maatschappelijke ontwikkelingen van senioren in Nederland en de oh zo
noodzakelijke vernieuwing van de organisatie KBO-PCOB, zoals verwoord in de notitie “KBOPCOB vernieuwt” zoals opgesteld door de stuurgroep.

Met achting,
namens Samenwerkingsverband BWBW,

Sjaak Klaassen

