Afdelingenoverleg KBO Provincie Utrecht
Datum: 21 maart 2019

Betreft: Uitnodiging voor de bijzondere bijeenkomst van de KBO afdelingen
van de Unie KBO

Geacht bestuur,
Graag vragen wij uw dringende aandacht voor de recente ontwikkelingen in
onze vereniging. Deze brengen ons als Afdelingenoverleg van KBO Provincie
Utrecht ertoe op korte termijn een bijzondere bijeenkomst te organiseren van
alle KBO-afdelingen. De urgentie is groot, omdat er op 29 maart a.s. een extra
ledenraad van de Unie KBO is gepland. Voorafgaand daaraan willen wij met
zoveel mogelijk KBO-afdelingen overleggen wat ons te doen staat.
Wij nodigen u uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen op woensdag
27 maart 2019. De bijeenkomst zal plaatsvinden ten kantore van KBO
Provincie Utrecht, Europalaan 40 te Utrecht, aanvang 13:00 uur. Binnenlopen
vanaf 12:00 voor een broodje.

Waarom deze bijzondere bijeenkomst?
De afgelopen periode hebben we met allerlei afdelingen in het land contact
gehad. Daarbij bleek dat veel afdelingen niet op de hoogte zijn van wat er
sinds januari jl. speelt binnen de KBO. Dat is verontrustend, omdat er
belangrijke ontwikkelingen gaande zijn. En het gaat om onze vereniging.
Vier provinciale KBO-bonden (KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO NoordHolland en KBO Overijssel) hebben een extra ledenraadsvergadering van de
Unie KBO aangevraagd. Deze vergadering zal op vrijdag 29 maart a.s.
plaatsvinden. In deze vergadering willen deze provinciale bonden besluiten dat
de contributie-afdracht aan de Unie KBO vanaf 2020 wordt verlaagd en er
geen stappen worden gezet om de contributie-afdracht van de KBO en de
PCOB op elkaar af te stemmen.

Natuurlijk lijkt het mooi als de contributie-afdracht aan de Unie KBO wordt
verlaagd. Maar als de ledenraad van de Unie KBO hier daadwerkelijk toe
besluit, wordt daarmee een bom gelegd onder het samenwerkingsproces van
KBO-PCOB en onder de vernieuwing van onze vereniging. Onder de vlag van
"KBO-PCOB Vernieuwt" is de afgelopen twee jaar – met inspraak van leden
via dialoogbijeenkomsten, werkconferenties e.d. overal in het land –
nagedacht over de toekomst van onze vereniging. Hoe kunnen we een vitale
seniorenorganisatie worden die ook in de toekomst levensvatbaar is?
Daarover zijn gezamenlijk ideeën ontwikkeld, die om uitvoering vragen.

De vier genoemde provinciale KBO-bonden hebben begin dit jaar, middels de
brief die op 11 januari 2019 door de vier Provinciale KBO-Bonden aan het
bestuur van de vereniging Unie KBO is gestuurd, echter opdracht gegeven dit
vernieuwingsproces te stoppen. Het door hen voorgestelde besluit over de
contributie past daarbij. Maar veel afdelingen juichen de samenwerking tussen
KBO en PCOB juist toe en zien ook het belang van vernieuwing. Met het oog
daarop is het van belang dat er nu niet wordt besloten om de contributie te
verlagen, want het zou de toekomst van onze vereniging op het spel zetten.

Uit reacties van veel KBO afdelingen (ook vanuit de vier provinciale KBObonden: KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO
Overijssel) die wij de afgelopen weken hebben ontvangen, is ook gebleken dat
het overleg tussen de Provinciale besturen en de betrokken afdelingen over de
door de vier Bonden uitgedragen standpunten in de ledenvergaderingen van
de Unie KBO, niet heeft plaatsgevonden. Dit geldt eveneens voor de brief die
op 11 januari 2019 door de vier Provinciale KBO bonden aan het bestuur van
de vereniging Unie KBO is gestuurd. Deze werkwijze druist in tegen het
gestelde in de Statuten van de Provinciale KBO Bonden maar vooral ook
tegen de democratische geest van onze vereniging. Veel KBO-afdelingen
hebben ons daarbij duidelijk gemaakt dat niet is voldaan aan de taken en
bevoegdheden van de Algemene Ledenvergaderingen op provinciaal niveau.

Wat is het beoogde doel van de bijeenkomst a.s. woensdag?
Deze is tweeledig:

a. Wij vinden het van belang dat alle afdelingen goed geïnformeerd zijn
over de ontwikkelingen van de laatste weken en daarom willen we met
elkaar van gedachten wisselen over welke koers wij voorstaan.
b. We willen komen tot een gezamenlijk te nemen besluit om er bij de vier
genoemde Provinciale KBO Bonden op aan te dringen de geplande
ledenvergadering Unie KBO op vrijdag 29 maart 2019 te annuleren dan
wel voor enkele maanden op te schorten.
Dit stelt de afdelingen in staat om, middels uit te schrijven Algemene (Leden)
Vergaderingen, met de Provinciale KBO Bonden in discussie te gaan over het
strategische beleid van de Bonden met betrekking tot het proces “KBO-PCOB
Vernieuwt” en daarover tot besluitvorming te komen.

Tenslotte
Wij doen een dringend beroep op uw komst. Er is een splitsing van geesten
ten aanzien van de toekomst van de vereniging. Het is belangrijk dat de
provinciale bonden weten wat ons standpunt is. En dat zij daarnaar luisteren.
Samen kunnen we sterk zijn en erover nadenken wat we kunnen doen.

Wij realiseren ons dat deze uitnodiging u op een zeer laat moment bereikt,
maar het is vijf voor twaalf. Laten we proberen samen te voorkomen dat de in
de ledenraad van de Unie KBO op 29 maart besluiten worden genomen die
onomkeerbaar zijn.

Aanmelding voor de bijeenkomst
U wordt verzocht zich aan te melden voor de bijeenkomst via de
bureaumanager van KBO Provincie Utrecht Marijke Schimmelpennink:
bureaumanager@kboprovincieutrecht.nl
De genoemde locatie is voorlopig en afhankelijk van het aantal aangemelde
deelnemers voor de bijeenkomst. Wij zullen de aangemelde deelnemers aan
de bijeenkomst uiterlijk dinsdagmiddag de definitieve locatie laten weten.

Met vriendelijke groet,

Theo Stoop
Secretaris Afdelingenoverleg KBO Provincie Utrecht

