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Seniorenvereniging KBO 
Puiflijk Druten-Zuid 

 
 
 

Notulen jaarvergadering 29 september 2021 
 
Opening Jaarvergadering: 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Er zijn 62 leden aanwezig. 21 leden hebben 
zich afgemeld. 
 

1. De vergadering staat even stil bij de overleden leden van de vereniging. 
 

2.  Notulen jaarvergadering van 17 maart 2019. 
De Notulen worden goedgekeurd. De secretaris wordt bedankt. 

 
3. Het Secretarieel Jaarverslag 2019-2020 bestaat uit het opsommen en tonen van 

alle activiteiten en de deelname door de leden. Tevens alle werkzaamheden van de 
bestuursleden en vrijwilligers en alle contacten met derden in het afgelopen jaar. Het 
verslag wordt goedgekeurd 

 
4. Financieel Jaarverslag 2019 -2020 

Gerard laat een heleboel fraaie cijfers zien. De kas is flink gevuld. 
Sponsoren: 
Jan Willem Thijssen 
Rabo Clubsupport 
Gemeente Druten 

 
5. Verslag van de Kascommissie: 

Brand van Maurik doet verslag. Hij spreekt zijn waardering uit over onze 
penningmeester. Beide verslagen zien er prima uit. 
Benoeming nieuwe Kascommissie: Leks de Goeij en Mária Beuving 
Reservelid: Peter Krebbers 
Financieel Jaarverslag 2019-2020 wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 
6. Bestuurszaken: 

-  Bart Willemsen is aftredend en niet herkiesbaar. Bart is helaas niet aanwezig. De 
voorzitter bedankt Bart voor zijn enorme inzet. Het Bestuur zal Bart bezoeken en hem 
de Zilveren Speld van de KBO overhandigen. 
-  Tiny Oosttindien, Luc Remers en Henk van der Poel zijn aftredend en herkiesbaar. 
De vergadering gaat akkoord. 

 
7. Stand van zaken rondom de KBOG. Voorstel om de organisatie per 1-1-

2022 te verlaten. 
 

 
De KBOG is de provinciale Katholieke Bond van Ouderen waarvan alle Afdelingen in Gelderland, zoals 
de onze, lid zijn en een deel van de contributie aan afdragen. 
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De provinciale Bonden vormen samen de Landelijke Unie KBOG, voor die organisatie wordt vanuit de 
provincie weer een deel van het door haar ontvangen geld doorgestuurd. 
 
Onze vereniging is opgericht in maart 1956, dus zijn we nu 65 jaar geworden! 
Het moge duidelijk zijn dat na zoveel jaar, een dergelijk ingrijpend besluit niet even op een 
achternamiddag door het bestuur is genomen. 
 
Al vele jaren, in vele Ledenvergaderingen, zijn er opmerkingen gemaakt over de hoogte van de 
afdracht van een deel van onze contributie aan de KBOG. En daarbij kwam uiteraard de vraag naar 
voren wat de toegevoegde waarde van de provinciale Bond voor Puiflijk waren. 
 
Ik ga nu proberen om de gebeurtenissen van de laatste jaren kort samen te vatten als toelichting op 
ons besluit. 
 
Sinds november 2016 zijn de KBO en de PCOB een samenwerkingsverband aangegaan, lastig 
vanwege de onderling sterk afwijkende organisatiestructuur. De Landelijke KBO met de provinciale 
Bonden als tussenlaag voor de afdelingen, en de PCOB enkel landelijk. 
Een Stuurgroep ging aan de slag. Begin 2017 werden de bureaus al samengevoegd. 
In mei 2018 verscheen er een Rapport van de Stuurgroep: Strategie KBO-PCOB Vernieuwd. 
Het leidde tot hevige discussie in onze provincie omdat de KBOG voor zichzelf een toenemende, 
prominentere rol opeiste binnen de totale organisatie. Samen met enkele andere Bonden spanden zij 
samen tegen het Vernieuwingsplan dat daarmee geen vervolg kon krijgen. 
Enkele grote afdelingen in onze provincie stelden het beleid van de KBOG telkenmale aan de orde. 
Men wilde juist een bescheiden rol voor de provinciale tussenlaag, een minimale organisatie waarbij 
het mogelijk zou zijn om professionele hulp of ondersteuning per geval in te kunnen kopen met 
betaling van de bijbehorende kosten, een zg cafetariasysteem. 
Er kwam een extern, onafhankelijke deskundige aan te pas, zijn rapport, april 2019, wakkerde de 
discussie verder aan, de KBOG bleef bij haar standpunt van een dominantere rol binnen de landelijke 
Unie. 
 
Het gevolg was dat enkele grote afdelingen het KBOG lidmaatschap per 2020 hebben opgezegd. Ze 
wilden vervolgens rechtstreeks lid worden van de Unie, dus buiten de provincie om, maar dat lukte 
uiteindelijk niet gezien de structuur van de KBO organisatie. 
Het gaat om zo’n 20 afdelingen met totaal 15.000 leden, waaronder Beuningen, Weurt, Wijchen, 
Bemmel, Doornenburg, samen 7.000 leden, en inmiddels ook Zutphen. 
 
Er is door ons bestuur al jaren veelvuldig en intensief over gediscussieerd, er zijn vele bijeenkomsten 
van de KBOG bijgewoond, er is uitvoerig binnen onze Kring over gesproken. 
In onze Nieuwsbrieven hebben wij er al naar verwezen, zoals via de extra bijlage van 27 augustus 
2019. 
En wij hebben uw mening al eens gepeild middels een vragenlijst in december 2020, de resultaten 
stonden in de Nieuwsbrief van 23 februari dit jaar. Die namen al een belangrijk deel van onze twijfels 
weg. 
Alle stukken die te maken hebben met hetgeen ik hiervoor in het kort uit de doeken heb gedaan, zijn 
in deze ordners te vinden. Voor een ieder ter inzage. 
 
Intussen verslechterde de verhouding van de KBOG en de Unie, KBOG dreigde met opzegging, Unie 
kwam met een motie van wantrouwen tegenover het KBOG bestuur, dat is inmiddels afgetreden. Het 
was chaotisch, bestuurlijk en op het financiële vlak, en de bijeenkomsten waren al lange tijd verre 
van zakelijke gezelligheid. 
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Ook de kleinere afdelingen om ons heen, binnen de Kring, zijn inmiddels, na aanvankelijk een 
afwachtende houding, tot de conclusie gekomen dat het zelfstandig verder gaan, buiten de KBO 
organisatie om, het verenigingsbelang het beste kan dienen. 
Er werd al zeer minimaal van de diensten van de provincie gebruikt gemaakt en de vraag rees of ze 
met alle geweld, met veel geld, de KBOG organisatie in stand moesten houden, of kiezen voor het 
welzijn van de eigen leden. 
Dat is in het kort ook de argumentatie voor ons, om het besluit te nemen om het lidmaatschap per 1 
januari a.s. op te zeggen. 
En nu is het woord daarover aan u, aan onze leden. 
 
Laten we de consequenties van het besluit op de rij zetten: (via de beamer:) 
 
Consequenties bij opzeggen lidmaatschap KBO: 

• Verlies KBO naam en logo 
• Geen landelijke belangenbehartiging via de Unie 
• Vervallen abonnement KBO Magazine 
• Vervallen collectiviteit Ziektekostenverzekering (vervalt vanwege overheidsbeleid) 
• Vervallen inkoop energie (geen individuele consequentie) 
• Geen gebruik meer van het KBO ledenadministratie systeem 
• Vervallen KBO Ledenpassen 
• Dienstverlening vanuit KBOG en Unie vervalt (juridisch, belastingen, scholing, digitalisering) 

 
• Wij waren, zijn en blijven een zelfstandige vereniging 
• Nieuwe naam en logo benodigd 
• Nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement (aanpassing al noodzakelijk vanwege de WBTR) 
• Geen afdracht meer van deel contributie vanaf 1 januari 2020 
• Contributiegelden volledig ten behoeve van de vereniging en de leden 
• In stand houden samenwerking binnen de gemeente (zorgtaken) via de Kring 
• Op zoek naar landelijke vertegenwoordiging (ouderen beleid, pensioenen, AOW) 
• Op zoek naar vervanging Magazine? (50+?) 

 
 

Vragen: 
Uit de zaal klinken enkele bezorgde vragen over de toekomst en inhoud. 
Het Bestuur weet deze zorg weg te nemen door te wijzen , dat een goede  samenwerking  
met de Gemeente vooropstaat. Eveneens zal de samenwerking met onze 
zusterverenigingen in de Kerkdorpen voortgang vinden. 
Via de Nieuwsbrief  worden onze leden op de hoogte gehouden over belangrijke 
gemeentelijke zaken. 
 
  
Stemming: 
Met overgrote meerderheid wordt het voorstel van het Bestuur 
aangenomen. 
 
Tinneke Bekkers: 
-  Kan er niet een dorpskrant komen met de kwaliteit van de Puiflijkse Dorpskrant met het 
nieuws en informatie uit de overige dorpen? 
Wordt meegenomen.  
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8. Activiteitenprogramma 2021 

 
-  8 oktober:  Dag van Ontmoeting: Inschrijfformulier bij De Lier. 
-  26 oktober:  van 10.00 tot 14.00 uur Kermisochtend in De Lier. 
-  November: Gezellige middag. 
-  18 december: Kerstmiddag: De Linde. 

 
9. Jubilarissen: 25 jaar lid. 

-  Ien van Hulst 
-  Mien en Chris van As 
-  Evi  Renkens 
-  Riet en Jan Ariëns 
De jubilarissen krijgen een prachtig bos bloemen. 

 
10. Hulpgroep: De Hulpgroep die bij het begin van de Corona in het leven is geroepen 

wordt opgeheven. Weinig activiteit nodig geweest. 
Er is een nieuwe werkgroep opgericht: 
Marlies, Riet en Mieke: 
Doel: Omzien naar  elkaar. Daar waar hulp nodig is, hulp geven. 
Geef door wie het nodig zou kunnen hebben.  
- Voor vervoer naar bijeenkomsten.  
- Bezoeken van leden die veel alleen zijn. Een praatje doet wonderen. 

 
11. Rondvraag: 

Henk Engelen 
-  Hoeveel leden?  202 leden zijn ingeschreven. 
 
 Mária Beuving: 
-  Er zijn misschien leden die nog even niet mee willen met de uitstapjes. 
Bij het organiseren kan men zelf aangeven wat  men wil. Meegaan is geen 
verplichting. 
 
Bets Reijnen 
-  Of de vragen in de zaal via de  microfoon doorgegeven kunnen worden. Achterin 
zijn ze niet te verstaan. 
 
Theo Sijbers 
-  Moet met echtgenoot helaas weg. Wil bestuurslid worden. 

 
12. De voorzitter bedankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een gezellige nazit. 
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