
 
Aan de leden van de KBO Overijssel 

Raalte 12 oktober 2022 

Onderwerp: Landelijke ontwikkelingen binnen de Unie KBO 

 

Geachte dames en heren, 

Met deze extra nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de recente ontwikkelingen die er gaande 
zijn binnen de Unie KBO. 

In de Unie KBO werken 11 provinciale bonden landelijk samen. Oorspronkelijk 12 bonden maar de provincie 
Brabant is in 2010 uit de Unie getreden. De Unie KBO werkt sinds 2016 landelijk samen met de PCOB, met 
wie zij onder andere gezamenlijk het KBO-PCOB Magazine uitbrengen. In 2016 is ook het landelijke 
personeel van beide organisaties samengevoegd tot één verenigingsbureau. De PCOB bleef daarbij landelijk 
aangestuurd en bij de KBO bleef de aansturing vanuit de provinciale bonden. 

In 2018/2019 is er een poging gedaan door de besturen van de Unie KBO en de PCOB om tot een fusie te 
komen, waarbij het model van de PCOB, landelijk aangestuurd, ook de voorkeur van het Unie KBO bestuur 
had. Een landelijk aangestuurde structuur betekende opheffing van de provinciale bonden, die in 
meerderheid hier tegen waren en de fusie ging niet door. Wat overbleef was een samenwerking in een 
federatief model, alleen op die onderwerpen waar overeenstemming over was. Echter op 10 juni 
jongstleden werden de ledenraadsleden van de KBO geconfronteerd met het voorstel van het bestuur van 
de Unie KBO dat men dit een onwerkbare situatie vond en van mening  was dat een landelijk aangestuurde 
organisatie met ingang van 2024 een feit moest zijn. 

Zoals de directeur van de KBO-PCOB het verwoordde: “de verkering heeft lang genoeg geduurd. We gaan 
trouwen of scheiden”. Na deze ledenraadsbijeenkomst hebben de besturen van de provincies Noord 
Holland, Limburg, Gelderland en Overijssel besloten om het lidmaatschap van de Unie KBO pro forma op te 
zeggen, hetgeen betekent dat op 31 december 2022 het lidmaatschap kan worden beëindigd. De Algemene 
Ledenvergadering op 22 november zal hierover een uitspraak doen. 

Deze 4 provincies zijn van mening dat men landelijk niet goed weet wat er aan de basis leeft, de provinciale 
KBO is lokaal verankerd en weet wat de behoeften van de afdelingen zijn. Onvrede op dit punt was ook een 
van de redenen waarom de KBO Brabant in 2010 de Unie heeft verlaten. Door na uittreding uit de Unie te 
gaan samenwerken met de provincie Brabant, ontstaat een samenwerkingsverband van ruim 200.000 
leden dat ervoor zal zorgen dat u met ingang van januari 2023 in grote lijnen weinig zult merken van deze 
wijziging in samenwerking. Wel zijn we nog druk bezig een volwaardig alternatief voor het magazine te 
ontwikkelen, de vooruitzichten op dit punt zijn goed. Het komende jaar zal wel, gezien de vele zaken die 
geregeld moeten worden als een overgangsjaar aangemerkt moeten worden, maar we zullen samen met 
de andere provincies de dienstverlening goed op peil kunnen houden. 

Plaatselijk maar ook in de werkgroepen van de KBO Overijssel wordt er veel samengewerkt met de PCOB. 
Dit blijven we stimuleren omdat we samen bezig zijn voor de Overijsselse senioren.  

Het bestuur van de KBO Overijssel vertrouwt erop u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en 
we zullen u op de hoogte houden. 

Vriendelijke groet namens het bestuur van de KBO Overijssel, 

Herman Pieper, voorzitter    


