Weurt, 23 oktober 2018
Ter attentie van: alle KBO-Afdelingen van Gelderland

Beste Collega-KBO-bestuurders,
Deze e-mail wordt u allen (alle afdelingen van KBOG) toegezonden, omdat we u willen informeren
over onze – het Samenwerkingsverband BWBW (Beuningen, Weurt, Wijchen en BemmelDoornenburg) – opstelling inzake de plannen tot vernieuwing van de KBO-PCOB als geheel, zoals met
name beschreven in ‘Strategie KBO PCOB Vernieuwt’ en door de voorzitters van bestuur van KBO en
PCOB in september met oplegger laatstelijk is voorgelegd aan de Ledenraad.
Om het goed leesbaar te houden is de informatie puntsgewijs en chronologisch weergegeven.
1 Na terdege bestudering en bespreking in BWBW stellen we vast, dat door de Stuurgroep en
Bestuur in Utrecht samen met alle leden en andere betrokkenen in goed een jaar een enorme
prestatie is geleverd: het genoemde rapport als grootst gemene deler van vele ideeën over de
richting van vernieuwing van onze seniorenorganisatie KBO-PCOB. Missie, visie en doelstellingen,
alsook de inrichting van de organisatie(structuur) en de financiering worden daarin alle op
hoofdlijnen en voor verdere uitwerking op rij gezet en voor zover mogelijk helder beschreven.
2 Belangrijke hoofdlijnen in het rapport zijn met name:
- het primaat van de lokale afdeling/vereniging, in de betekenis van relatief zelfstandige lokale
afdelingen staande en opererend midden in de plaatselijke samenleving;
- een gezamenlijk benoembare identiteit zonder direct uitsluitsel over een daarbij passende
nieuwe naamgeving;
- een gezichtsbepalend landelijk bestuur met een sterke werkorganisatie;
- een relatief onafhankelijke ledenraad, gekandideerd vanuit de afdelingen en gekozen leden;
- een inhoudelijk ondersteunende ‘tussenlaag’, regionaal opererend naar de lokale afdelingen;
- voornemens tot herziening van de contributieafdracht ter financiering van structurele kosten
en van vraaggestuurde activiteiten (cafetariamodel).
3 BWBW kon/kan zich in grote lijnen goed vinden in deze ‘contourennota’ en was/is oprecht bereid
zich in te spannen mee te werken aan een nadere uitwerking ervan, hetgeen zij ook van het bestuur
van KBO Gelderland verwachtte.
4 Helaas moet BWBW in de loop van de zomermaanden juni, juli, augustus en september via
informele en formele kanalen vaststellen dat haar eigen provinciaal bestuur een gans andere
mening is toegedaan, een opvatting met name inhoudend dat de ‘tussenlaag’ een bestuurlijke moet
blijven en dat een federatief verband van alle partijen, inclusief KBO Brabant, het antwoord op de
vraag naar vernieuwing van de organisatie is, welke opvatting in de Ledenraad bepaald niet door
haar (KBO-G) onder stoelen of banken wordt gestoken.
5 Daarop neemt BWBW het initiatief om potentiële medestanders voor haar opstelling uit te nodigen
voor het opmaken van de stand van zaken w.b. het onderschrijven en verder uitwerken van het
vernieuwingsrapport. Dat gebeurt op 21 september met een 20-tal afdelingen in Weurt. Een grote
meerderheid van de aanwezige verenigingen (in ledenaantal ongeveer 14.000) blijkt dezelfde mening
toegedaan als BWBW: doorgaan met de uitwerking van de hoofdlijnen van het rapport.
6 Het verslag van 21 september wordt toegezonden aan de Ledenraad, het landelijk bestuur en
uiteraard aan het bestuur KBOG. Wat betreft de laatste gaat het vergezeld van het verzoek om op
korte termijn een extra ALV bijeen te roepen ter bespreking van de inhoud van het rapport.
7 Nog voor de geplande Ledenraadsvergadering van 17 oktober in Utrecht, wordt door KBO
Gelderland de gevraagde extra ALV uitgeschreven op maandagmiddag 15 oktober met de
mededeling nog geen specifieke stukken terzake relevant te hebben ontvangen.

8 BWBW stuurt KBO Gelderland eind van de week voor de vergadering suggesties voor de agenda
van 15 oktober en de tekst van de motie die door haar zal worden ingediend ter stemming, met een
aangehechte lijst van motie-steunende verenigingen en de daarbij behorende ledentallen.
9 Op maandagmiddag 15 oktober melden we ons een kwartier voor tijd ter vergadering. We krijgen
een blauwe map in handen gedrukt met de stukken voor de vergadering. Bij snelle inzage van het
mapje vallen ons drie zaken op:
a. er is geen agenda opgenomen (deze wordt pal voor aanvang van de vergadering op een
scherm geprojecteerd);
b. de motie zit bij de stukken, maar zonder overzicht van de steunende verenigingen;
c. er zijn voor de lokale verenigingen twee nieuwe stukken (van het Bestuur KBO PCOB aan de
leden van de ledenraad) bijgevoegd: 1. nieuwe contributieafdrachtvoorstellen en 2. een
schrijven waarin het Bestuur KBO-PCOB meedeelt de Stuurgroep te hebben opgeheven en
het rapport van tafel te hebben gehaald onder het argument dat de provinciale besturen te
weinig gehoord zouden zijn (!?).
10 Nog voordat wij, BWBW ook maar iets ter vergadering kunnen zeggen, wordt ons bij monde van
een woordvoerder van het KBOG-bestuur bevestigd dat het proces volledig opnieuw wordt
opgestart in de Ledenraad en wel over twee dagen op 17 oktober. Weg rapport, weg alle
inspanningen van alle weldenkende leden en weg inspraak van onderaf. U kunt zich voorstellen hoe
overdonderd, teleurgesteld en boos wij als BWBW zijn als ons ter vergadering het woord wordt
gegeven over het rapport, dat reeds van tafel is gehaald. Om over de zin van het indienen van een
motie dienaangaande maar niet te spreken. En daarom besluit BWBW in de pauze te vertrekken na
dit te hebben meegedeeld aan een van de bestuursleden. Daarmee te kennen gevend absoluut niet
te accepteren zo te worden ‘geschoffeerd’. Het spijt ons voor de met ons sympathiserende
afdelingen die wel gebleven zijn. We hopen dat jullie begrip hebben voor onze handelswijze.
11 In de afgelopen week hebben we als BWBW uiteraard niet stil gezeten en geanalyseerd hoe dit zo
kon gebeuren. Inmiddels is duidelijk dat wat de voorzitter van KBO Gelderland ter vergadering
suggereerde als zou de informatie over opheffing van de stuurgroep en het van tafel nemen van het
vernieuwingsrapport onder het argument dat de provinciale besturen te weinig gehoord zijn, pas een
paar dagen in het bezit zijn, feitelijk onjuist is. Op het landelijk KBO-PCOB-hoofdbureau wordt ons
bevestigd dat die informatie reeds op 3 oktober, bijna twee weken vóór de vergadering is
toegezonden. Op dezelfde dag is tussen het bestuursbureau te Utrecht en het bureau van KBOGelderland telefonisch contact geweest, waarbij is bevestigd dat de betreffende notitie tbv de
vergadering van 15 oktober j.l. kon worden vrijgegeven. Hieruit concluderen wij dat de betreffende
informatie willens en wetens moedwillig achtergehouden is en pas ter vergadering van 15 oktober
uitgedeeld. Dat geldt ook voor het niet toevoegen bij de motie van de bijlage over de steunende
verenigingen met de ledenaantallen. Het bureau van KBOG heeft klaarblijkelijk de aangehechte lijst
met steunende verenigingen met ledenaantallen moedwillig niet afgedrukt om deze tegelijkertijd
met de motie ter beschikking van de vergadering te stellen.
12 Inmiddels weten we ook hoe de ‘machtsstrijd’ in Utrecht (lees: op het landelijk bureau tussen
Bestuur, Stuurgroep, Ledenraad en Directie) zich heeft afgespeeld over de ‘hoofden van de
afdelingen’.
Resultaat is spijtig genoeg wel dat de investering van naar schatting 1 a 1,5 ton over een jaar met
zoveel serieus betrokken leden met één slag van tafel is geveegd en dat het proces van vernieuwing
simpel in de ledenraad opnieuw begint. Daarmee aangevend dat men weinig tot geen boodschap
heeft aan wat in alle afdelingen en onder de leden leeft. Blijkbaar wordt het in de Ledenraad
uitgemaakt hoe we gaan vernieuwen. Onze vraag is dus: ‘Laten we dat als afdelingen zomaar
gebeuren?!’
13 Donderdag 18 oktober ontvangen we als BWBW een schrijven van de voorzitter van KBOG met
de uitnodiging om te komen praten . . . ‘want we moeten toch zo nodig samenwerken en omzien
naar elkaar . . .’. De uitnodiging is als bijlage toegevoegd aan deze brief.

14 We zijn voornemens het gesprek aan te gaan. Over het verloop daarvan kunnen we nu nog geen
enkele garantie geven voor de toekomst . . . Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte,
daar hebt u als afdelingen recht op.
15 Graag vernemen wij van u of u als afdeling het eens bent met onze opstelling ten aanzien van het
vernieuwen van KBO-PCOB. In dit kader ontvangen wij graag een mailbericht van u met ja mee eens,
dan wel oneens. S.v.p. het mailadres gebruiken dat bovenaan dit mailbericht als afzender vermeld
staat.

Bijlagen:
a. De PowerpointPresentatie die op 15 oktober verkort en versneld getoond is.
b. De motie met bijlage van steunende verenigingen/leden, die niet ter stemming is gebracht.
c. De uitnodiging van de voorzitter aan BWBW d.d. 18-10-2018, om opnieuw te komen praten.
BWBW,
Weurt 23 oktober 2018

