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Verslag van de extra ledenvergadering van KBO St. Norbertus 
op vrijdag, 25 november 2022 
 
Opening door de voorzitter. 
De voorzitter, Gerard van Thiel, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er zijn 57 
leden aanwezig. De ingevulde presentielijst is in het archief opgeslagen. 
De bestuursleden Ger Michels en Annie Vorstenbosch hebben zich afgemeld voor deze 
vergadering.  
 

Toelichting over de opzegging bij KBO Limburg door de voorzitter 
Reeds een aantal jaren twijfelt het bestuur aan de noodzaak om als afdeling aangesloten te blijven 
bij KBO Limburg.  De hoge afdracht aan KBO Limburg staat niet in verhouding met de diensten die 
onze afdeling afneemt.  
De voorzitter noemt als voorbeeld de dienstverlening vanuit Roermond door belastinginvullers, 
workshops valpreventie en fietscursussen, lezingen en thema’s. Plaatselijk  wordt door de 
papieren brigade en het aanbod van de gemeente deze diensten op een goede manier ingevuld.  
Met name onze activiteitencommissie verricht uitstekend werk in het organiseren van een ruim en 
gevarieerd aanbod voor onze leden. 
 
Deze afwegingen hebben ertoe geleid dat KBO Gennep in samenwerking met KBO Milsbeek en 
KBO Heijen op zoek is gegaan naar een mogelijk alternatief. KBO Ottersum heeft besloten bij KBO 
Limburg te blijven. De samenwerking in OOGG verband en tussen de activiteiten werkgroepen uit 
de vijf kernen verloopt goed en dat zal ook zo blijven.  
De afgelopen periode heeft een werkgroep zich breed georiënteerd. Er hebben gesprekken 
plaatsgevonden met KBO Brabant, FASv, afdeling Ospel en vele anderen die informatie over een 
mogelijke ontvlechting konden leveren.  
Als uitgangspunt bij deze oriëntatie stond de wens voorop om aangesloten te zijn bij een sterke 
landelijke organisatie die de belangen van alle senioren behartigt.  
 
De werkgroep heeft vooral onderzoek gedaan naar: 

- Een sterke organisatie in landelijke belangenbehartiging voor senioren op het gebied van 
AOW en pensioenen, wonen, zorg en welzijn. 

- Een zo laag mogelijke financiële afdracht. 
- Een gedegen en efficiënte ledenadministratie. 
- Een maandelijks goed en betaalbaar magazine. 

 
Het onderzoek leidde in eerste instantie tot het voorstel om aansluiting te zoeken bij de Koepel 
van Gepensioneerden (KvG). De Koepel is een bonte verzameling van ruim 3 miljoen 
pensioengerechtigden, verenigd in diverse organisaties.  
In dit scenario was het noodzakelijk om als tussenstap aan te sluiten bij FASv (Federatie Algemene 
Seniorenverenigingen). 
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Een en ander heeft ertoe geleid dat het bestuur in juni 2022 de leden heeft gevraagd in te 
stemmen met het besluit om pro forma de aansluiting bij KBO Limburg op te zeggen. De 
ledenvergadering heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.  
 

De afgelopen vijf maanden hebben er zowel landelijk als provinciaal meerdere ontwikkelingen in 
en rond de KBO plaatsgevonden. 
 

Kortheidshalve hier een opsomming van ontwikkelingen en gebeurtenissen: 
- KBO Limburg besluit uit de Unie KBO-PCOB te stappen en aan te sluiten bij de Koepel van 

Gepensioneerden (KvG). 
- In november besluit KBO Limburg met instemming van de ledenvergadering weliswaar uit 

de Unie KBO-PCOB te stappen, maar niet aan te sluiten bij de KvG. Men wenst onderzoek 
te doen naar een mogelijk samenwerkingsverband met KBO Brabant en de overige 
uittredende provinciale bonden. Dat betekent dat KBO in termen van belangenbehartiging 
minimaal een half jaar ‘zwevend’ is.  

- Het uittreden van KBO Limburg uit de Unie betekent dat het magazine “KBO-PCOB niet 
langer beschikbaar is. Voor Limburg komt er een alternatief in de vorm van het Brabants 
blad ‘Van Ons’ met een Limburgs katern.  

- Onlangs is gebleken dat de mogelijkheid bestaat om als KBO afdeling rechtstreeks aan te 
sluiten bij de landelijke Unie KBO-PCOB. Voorheen was dit niet mogelijk, maar nu KBO 
Limburg uitstapt, is er geen belemmering. 

- In toenemende mate werd de laatste weken duidelijk dat er van diverse kanten kritiek is te 
horen op de FASv. Er schijnt sprake te zijn van strubbelingen in het bestuur en meerdere 
afdelingen zijn voornemens uit te stappen. 

- Afgelopen week heeft er op verzoek van de directeuren van KBO Limburg en van KBO 
Brabant een gesprek met het bestuur van KBO Gennep, KBO Milsbeek en KBO Heijen 
plaatsgevonden.  Doel van het gesprek was te bespreken of de drie afdelingen alsnog 
aangesloten wilden blijven en de ontwikkelingen wilden afwachten. Concessies over 
financiële afdracht konden zij niet doen. Ook rechtstreekse aansluiting bij Brabant was niet 
mogelijk.  

- De werkgroep heeft in een eerder stadium de toezegging gekregen dat men voor de 
ledenadministratie kon overstappen naar de diensten van KBO Brabant. Het oude systeem 
zou dan met een kleine conversie in werking kunnen blijven.  
In het hierboven genoemde overleg werd deze toezegging plotsklaps ingetrokken.  

 
Toelichting door de ledenadministrateur 
Vervolgens geeft Frans Simons, de ledenadministrateur in het bestuur een toelichting op het 
belang van een goed systeem. 
Met meer dan 800 leden zijn wij een van de grootste afdelingen in Limburg. Belangrijke 
onderdelen van een geautomatiseerd systeem moeten zijn:  

- Het zorgvuldig beheren van persoonsgegevens volgens de AVG normen. 
- Het kunnen bijhouden en maken van rayonlijsten, bezorglijsten  
- Het kunnen onderhouden van contacten en gebeurtenissen als verjaardagen, jubilea e.d. 
- Het kunnen bijhouden en organiseren van lijsten met deelnemers aan activiteiten. 
- Het kunnen uitdraaien van etiketten 
- Het kunnen voeren van een goede ne verantwoorde financiële administratie. Hierbij zijn 

zaken als contributie, betalingen, eigen bijdragen etc. aan de orde.  
 

Het bestuur heeft met betrekking tot de ledenadministratie de volgende eisen geformuleerd: 
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- Het moet een betrouwbaar en robuust systeem zijn. Gebruiksvriendelijkheid is hierbij van 
groot belang. 

- Er moet een helpdesk zijn waar problemen kunnen worden voorgelegd. 
- Er moeten  onderhoud en updates beschikbaar zijn. 
 

Een eigen administratie, bijvoorbeeld in Excel is wellicht een alternatief voor een kleine 
afdeling, maar niet voor een afdeling met een grootte als de onze. 
 

Toelichting door de penningmeester 
Harrie Frederix, de penningmeester geeft een toelichting op de financiële consequenties. 

- Voor 2023 zou de afdracht aan KBO Limburg € 18,44 per lid zijn. Daarvan moet Limburg € 
10,08 afdragen aan de Unie KBO. Voor Limburg resteert € 8.36.  

- Na de uitstap op 1 januari a.s. verlaagt KBO Limburg de afdracht naar €15,12. Dat zou voor 
KBO Gennep een voordeel van €3,32 betekenen. Wij vonden dit voordeel nog te mager. 

- Wanneer we besluiten uit KBO Limburg te stappen en toe te treden tot de Unie KBO wordt 
de afdracht in 2023 € 10,08. 

- Het voordeel voor onze afdeling bedraagt dan € 5.04 per lid oftewel circa € 4.000 op 
jaarbasis. 

- Duidelijk is dat de energiekosten enorm stijgen. Met de besparing op de afdracht kunnen 
we wellicht de stijgende kosten opvangen. Ook hopen we de contributie en eigen bijdrage 
voor de leden laag te houden. 

 
Vragen, opmerkingen en adviezen van de leden 

- Vraag: de voorzitter noemt alleen maar voordelen van de uittreding. Zijn er ook nadelen? 
Gerard van Thiel antwoordt dat er inderdaad voornamelijk voordelen zijn. Als enig nadeel 
zien we de onzekerheid op welke wijze de Unie KBO-PCOB zich de komende tijd ontwikkelt. 
Het bestuur zal dit nauwgezet volgen. 

- Vraag: op welke manier gaat het in de nieuwe setting met gastleden? De samenwerking 
met de andere KBO afdelingen blijft ongewijzigd. De administratieve afhandeling van de 
koppeling van leden en gastleden moet nog worden uitgezocht. Bij verhuizing kiezen leden 
zelf waar ze lid worden of blijven. 

- Vraag: hoe zit het met de kortingen bij de zorgverzekering? De collectiviteit op de 
basisverzekering is opgeheven. Over de aanvullende verzekeringen is op dit moment geen 
zekerheid te geven.  

- Naar aanleiding van de opmerking van de voorzitter dat het mogelijk is dat leden 
individueel worden benaderd om lid te blijven van KBO Limburg, wordt opgemerkt dat dit 
in het kader van de AVG verboden is. De verwachting is dat de ledenadministratie na 1 
januari niet meer beschikbaar is voor KBO Limburg. Afgesproken wordt dat er in de 
nieuwsbrief in het verslag van deze bijeenkomst een waarschuwing wordt gegeven niet in 
te gaan op een mogelijk verzoek. Aan de leden zal bovendien worden gevraagd dit bij het 
bestuur te melden zodat het bestuur actie kan ondernemen. 

- Vraag: in 2022 konden we niet rechtstreeks aansluiten bij de Unie. Is er een garantie dat 
dat in 2023 wel kan? Er ligt momenteel een brief met een toezegging van de directeur van 
KBO-PCOB. Er worden geen obstakels verwacht. 

 
Een nieuw voorstel 
Met de nu voorhanden zijnde informatie stelt het bestuur aan de leden voor: 

- De pro forma opzegging bij KBO Limburg zetten we met ingang van 1 januari 2023 om in 
een definitieve opzegging 
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- We trekken ons voorstel in om ons aan te sluiten bij de FASv 
- We treden rechtstreeks toe bij de Unie KBO 
- We gebruiken het kalenderjaar 2023 om de ontwikkelingen rondom eventuele nieuwe 

samenwerkingsvormen te volgen.  Indien nodig leggen we nieuwe ontwikkelingen aan de 
leden voor. 

Concreet betekent dit: 
- De belangenbehartiging in landelijk verband blijft gewaarborgd. 
- De financiële afdracht wordt aanzienlijk minder 
- Het huidige magazine blijft 
- De ledenpas en de ledenvoordelen blijven. Het bestuur is van plan te onderzoeken of 

uitbreiding van de kortingen bij plaatselijke ondernemers mogelijk is. 
- Een statutenwijziging is niet nodig. 
- De ledenadministratie blijft intact en conversie is niet nodig. 

 
Stemprocedure. 
Stemmen kan bij hand op steken tenzij een lid hiertegen bezwaar maakt. Dan gebeurt dit 
schriftelijk. 
Voor = voor het voorstel van het bestuur: opzegging lidmaatschap KBO Limburg per 1-1-2023.  
Tegen = lid blijven bij KBO Limburg.  
Onthouding. 
 
Indien minder dan 412 leden aanwezig zijn, wordt in deze vergadering niet gestemd omdat dan 
minder dan de helft van de leden aanwezig is. Er wordt dan een 2e vergadering gehouden.  
In deze 2e vergadering mag minder dan de helft van de leden aanwezig zijn.  
 
Aangezien we het quorum voor een stemming niet halen, sluit de voorzitter de vergadering en 
kondigt een nieuwe vergadering aan. In deze nieuwe vergadering zal worden gestemd. De 
aanwezigen houden een pauze. 

Een nieuwe vergadering om 15.30 uur 
De voorzitter opent de nieuwe vergadering en vraagt de leden hun stem uit te brengen over het 
hierboven geformuleerde voorstel. 
De stemming vindt plaats bij hand opsteken. 

- 56 aanwezige leden stemmen voor het voorstel 
- 15 leden stemmen bij volmacht voor het voorstel 
- 1 lid onthoudt zich van stemming  
- er zijn geen tegenstemmen 

 
Totaal aantal voorstemmen: 71 leden 
Het voorstel wordt met een overgrote meerderheid aangenomen. 
 
Sluiting van de vergadering 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en voor het vertrouwen. Hij wijst op de 
komende activiteiten zoals de busreis en de kerstbijeenkomst. Met de uitnodiging voor de 
nieuwjaarsreceptie op 3 januari sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
MTH-26-11-2022 


