Jaarverslag van de secretaris
Bestuur en organisatie.
KBO Zeeland is lid van de vereniging UNIE KBO. Het hoogste orgaan daar is de Ledenraad met twee
vaste afgevaardigden per provinciale bond. De ledenraad heeft het budgetrecht en benoemt (opbasis
van deskundigheid) de leden van het Bestuur van maximaal vijf onafhankelijke leden. De Unie is een
facilitair bedrijf van en voor de lokale KBO-afdelingen met als kerntaak: ‘landelijke
belangenbehartiging’. Per 1 januari 2017 is de Unie KBO toegetreden tot de federatieve vereniging
“KBO-PCOB” maar is als rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging zelfstandig blijven bestaan; de
Unie KBO is lid van de federatieve vereniging KBO-PCOB. De federatieve vereniging kent een
gezamenlijke ledenraadsvergadering.
Bij KBO Zeeland is de Algemene Vergadering het hoogste orgaan, waarin afgevaardigden van de
afdelingen vertegenwoordigd zijn. Tot de taken van de algemene vergadering behoren het vaststellen
van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, het beleidsplan en het werkplan, de benoeming van
de leden van het algemeen en het dagelijks bestuur en het vaststellen van de contributie van KBO
Zeeland. De Algemene Vergadering komt minimaal twee keer per jaar bijeen.
De 32 afdelingen zijn de basis van de KBO Zeeland. Naast de leden van de KBO Zeeland, die
ondergebracht zijn in afdelingen, zijn er ook nog “verspreide leden”, die alleen geabonneerd
zijn op het KBO-PCOB-magazine.
Per regio vormen de afdelingen een Kring. Jaarlijks belegt elke kring minimaal twee vergaderingen
waar bestuursleden van de afdelingen aan deelnemen. Er zijn vier kringen:
Land van Hulst, Groot Terneuzen, West Zeeuws Vlaanderen en Noord- en Midden-Zeeland.
Het bestuur van de kringen omvat minstens een voorzitter en een assistent-voorzitter en (soms) een
secretaris.
Het hoofdbestuur (= algemeen bestuur) van de KBO Zeeland bestaat uit het dagelijks
bestuur (waarvan de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester in functie worden
gekozen door de Algemene Vergadering) en de vier kringvoorzitters. Vanaf begin 2012 bekleedt
pastor Tom Brooijmans de functie van pastoraal adviseur.
Het bestuur heeft voor bepaalde beleidsterreinen commissies ingesteld. Die adviseren het bestuur en
verlenen diensten aan de Kringen en Afdelingen. Ook in dit verslagjaar waren er drie commissies: de
commissie Identiteit en Pastoraat, de commissie Kaderbeleid en de commissie Ontwikkeling en
Ontspanning. Daarnaast zijn er nog de werkgroepen
Ledenwerving (slapend) en Public Relations en Communicatie. De adviescommissie Henriette
Remijnfonds bewijst nog steeds haar nut als adviseur van het KBO - bestuur op het gebied van
financiële ondersteuning van ledenwervingsactiviteiten. De KBO-afdelingen raken allengs meer
vertrouwd met de mogelijkheden op dit punt van het HRF-fonds.
Veel beleidsterreinen worden behartigd samen met de andere ouderenorganisaties en met het POSO,
een vereniging waarin de Zeeuwse ouderenorganisaties samenwerken. Inmiddels is ook de PCOB in
formele zin en vanuit financiële optiek akkoord gegaan met het in stand houden van POSO als
(in)formeel overlegplatform. De PCOB heeft in het verslagjaar ook de beschikbare bestuurszetels
inmiddels bezet.
Voor de individuele belangenbehartiging zijn er ouderenadviseurs en belastinginvullers beschikbaar
voor alle Zeeuwse ouderen. De vrijwillige ouderenadvisering is opnieuw opgezet en heeft in het
verslagjaar zijn nut al bewezen (vormen van een netwerk aan VOA’s). De provinciaal
coördinator (Wim Copper, tevens penningmeester van KBO-Zeeland) is aanspreekpunt, die via een

netwerk van contactpersonen in de KBO - afdelingen een hulpvragend lid kan verwijzen naar een
vrijwillig ouderenadviseur in de woonplaats c.q. de regio van de hulpvrager.
De belastinginvullers helpen ouderen bij de belastingaangifte. Sinds medio 2015 bestaat al een
“Projectteam Belastingservice Ouderenbonden Zeeland”. Dit team is
aanspreekpunt/coördinatiepunt voor alle belastinginvullers in Zeeland. Zoals bekend is
na een grondige evaluatie van het belastingservicesysteem de landelijke organisatie van de
Belastingservice beëindigd in 2017 en is de service volledig gedecentraliseerd naar de afdelingen,
desgewenst ondersteund door het provinciale verband . Gelukkig is het provinciaal projectteam bereid
gebleken de service voor Zeeland te blijven bieden. De gegevens van zowel de provinciaal coördinator
ouderenadvisering als die van de belastinginvullers (de zogenaamde HUBA’s ofwel hulpen bij
belastingaangifte) op wie een beroep kan worden gedaan, treft u in de adressenbijlage van dit
jaarverslag aan.
Personeel en vrijwilligers.
Voor de uitvoering van het beleid en het voorbereiden en begeleiden van activiteiten kon de KBO
Zeeland in het verslagjaar weer rekenen op de inzet van veel vrijwilligers. Een woord van dank is
zeker weer op zijn plaats voor de grote inzet van bestuur, adviseurs, commissieleden, externe
vertegenwoordigers en de bestuurders en andere kaderleden aan de basis in de kringen en afdelingen.
Om die dankbaarheid te onderstrepen kregen alle kaderleden met Kerstmis weer een attentie.
Ondersteuning bestuur
Mevrouw Riek van Zeventer uit Oostkapelle ondersteunt het bestuur als notulist. KBO Zeeland had
voor uitvoerend werk en dienstverlening aan de kringen, afdelingen en commissies evenals in de
afgelopen jaren geen beleidsmedewerker in dienst ; waar nodig zijn diensten bij derden (waaronderhet
verenigingsbureau KBO-PCOB) ingekocht, met name voor de organisatie van workshops.Niettemin is
voor de invulling van de workshops meer en meer van de expertise van de eigen kader- en
bestuursleden gebruik gemaakt. Verder beschikt het bestuur over de diensten van mevrouw Ria
Eshuis-van Leeuwen als financieel administrateur van KBO-Zeeland. De financieel administrateur
ondersteunt het bestuur, maar is geen lid daarvan.
Beleid, besluiten, activiteiten.
De Algemene Vergaderingen waren op 10 april en 30 oktober. Jaarlijks terugkerende besluiten zijn de
vaststelling van contributie, jaarrekening, jaarverslag en begroting.
Voorjaarsvergadering : Melding wordt gemaakt van de beëindiging van de landelijke ondersteuning
van het belastingproject. Het belastingproject wordt nu geheel autonoom uitgevoerd door ons
provinciale projectteam (zie elders in dit verslag). De voorzitter meldt dat de heer Frans de Jong, oudvoorzitter van KBO-bisdom Breda en betrokken bij de oprichting van het huidige KBO-Zeeland is
overleden.
Het werkplan 2018 werd door de Algemene Vergadering vastgesteld. Speerpunt is o.a. KBO digitaal.
De leden van de werkgroep PR en Communicatie presenteren de nieuwe vormgeving van het
provinciaal nieuwsmagazine “NieuwsFlitZ”. De vormgeving is o.a. uit een oogpunt van uniformiteit
aangepast aan de landelijke huisstijl. Na het huishoudelijke gedeelte presenteerde de commissie
kaderbeleid het thema “Ledenwerving en kaderbeleid 2.0.”
Najaarsvergadering : In de najaarsvergadering is o.a. gesproken over de samenwerking tussen KBO
en PCOB op provinciaal niveau. Deze samenwerking krijgt steeds meer gestalte. Dit blijkt o.a. uit het
feit dat de twee regiocoördinatoren van de PCOB op de Algemene
Vergadering aanwezig waren en ook uit het feit dat zij voortaan als gastleden worden uitgenodigd in
het Algemeen Bestuur van KBO-Zeeland en zo mede vorm kunnen geven aan het provinciaal beleid
(o.a. op het gebied van de belangenbehartiging ). De landelijke samenwerking tussen KBO en PCOB :
De voorzitter deelde kort de stand van zaken mede aan de hand van de verschillende
ledenraadsvergaderingen KBO-PCOB waar voorzitter en secretaris van KBO-Zeeland aanwezig
waren. Kernpunt was dat er een groeidocument is geaccepteerd met betrekking tot de toekomstige
organisatievorm. De precieze invulling van de organisatievorm is nog niet gerealiseerd (zie verderop
in dit verslag onder :“Landelijke Ontwikkelingen samengaan KBO met PCOB”.). De financiering van

de toekomstige organisatievorm (via contributie) is daarmee ook nog niet bekend, omdat de structuur
nog niet vaststaat. De Algemene Vergadering van KBO-Zeeland pleitte met aandrang voor behoud van
een goed werkend regionaal bestuur o.a. omdat de afdelingen daarmee een korte lijn met dat bestuur
kunnen onderhouden.
De verdere uitvoering van het werkplan KBO-Zeeland 2018 en het te ontwikkelen werkplan 2019
KBO-Zeeland waarin met name ook met de landelijke ontwikkelingen in de samenwerking
KBOPCOB zal worden rekening gehouden ;
De samenstelling van het bestuur : de voorzitter de heer Wim Jansen en de vice voorzitter mevrouw
Lilianne van der Ha -van Vlierberghe zijn als zodanig herkozen voor een 2de bestuurstermijn.
Tenslotte is na het huishoudelijk gedeelte aandacht besteed aan het thema “Mentorschap
Zorgbehoevende Ouderen” door een inleiding van de heer Wim Bartels van de Stichting Mentorschap
Zeeland.
POSO
POSO (Provinciaal Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties) is weer als overlegplatform van
KBO en PCOB actief. Er is een bestuur gevormd met daarin afgevaardigden van KBO-Zeeland en de
PCOB regio’s in Zeeland . Voorzitter van POSO is thans de heer John Jansen, die tevens lid is van
het bestuur van KBO-Zeeland. Voorts nemen aan de POSO vergaderingen deskundige leden van
KBO-Zeeland deel die vanuit hun expertise de belangen van KBO-Zeeland in diverse overleggremia
behartigen (zorg, vervoer etc.).
Landelijke Ontwikkelingen samengaan KBO met PCOB
Zoals bekend zijn de Unie KBO en de PCOB per 1 januari 2017 samengegaan in één federatieve
vereniging met als leden de bestaande verenigingen Unie KBO en de PCOB. Deze federatieve
vereniging kent een gezamenlijk bureau en een directeur, mevrouw Manon Vanderkaa. Het kernpunt
van de samenwerking is gelegen in de krachtenbundeling ten behoeve van de landelijke
belangenbehartiging. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de senioren volwaardig kunnen participeren in
de samenleving, waarbij de waarden “omzien naar elkaar” en “de menselijke maat” centraal staan. De
ontwikkelingen hebben in het afgelopen verslagjaar weer niet stilgestaan.
Ontwikkelingen in 2018
De Ledenraad KBO-PCOB heeft in het verslagjaar intensief overleg gehad met het bestuur
KBOPCOB. Na totstandkoming van een gemeenschappelijke cultuur waarin beide partners elkaar
hebben gevonden is er intensief overleg gevoerd hoe op termijn tot een fusie kan worden gekomen. Er
is een groeidocument geaccepteerd en een voorstel geformuleerd met betrekking tot de toekomstige
organisatievorm. Dit voorstel houdt in het vormen van een soort netwerkstructuur, dus zonder
regionale besturen, maar waarin gewerkt wordt met commissies en werkgroepen. Een aantal
provinciale bonden vond dit echter een “brug te ver”. Dit was de reden dat het voorstel voorlopig is
teruggenomen en dat het bestuur besloot op 30 november 2018 een werkconferentie te beleggen om
uit de impasse te komen en alsnog een acceptabele organisatiestructuur op te stellen. Deze conferentie
vond plaats onder leiding van de organisatiekundige de heer Theo Camps. Hoewel deze conferentie
bruikbare ideeën opleverde is er toch door de Ledenraad gepleit voor een vervolgconferentie op 29
januari 2019 weer onder leiding van de heer Camps voornoemd ,waarin een nader door het landelijk
bestuur te ontwerpen voorstel wordt besproken met verwerking van de eerder ingediende ideeën, dat
uiteindelijk ter finale besluitvorming in de Ledenraad KBO-PCOB zal worden gebracht.
(Bron : vergaderstukken KBO Zeeland)

