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Directieverslag Unie KBO 2019 

Statutaire doelstelling 

Het doel van de Unie KBO is op te treden als overkoepelend nationaal verband van de 

toegelaten provinciale bonden van ouderen, alsnog toe te laten andere organisaties van 

ouderen en individuele ouderen die niet zijn aangesloten bij een plaatselijke afdeling van 

een toegelaten provinciale bond van ouderen. 

De Unie KBO stelt zich voorts ten doel de belangen te behartigen van senioren in de meest 

ruime zin. Zij staat voor een krachtige stem van senioren op alle niveaus in de samenleving, 

opdat welzijn, integratie, participatie en gelijkwaardigheid van senioren daarbinnen gestalte 

krijgen. 

De Unie KBO wil haar leden ondersteunen bij hun werk door middel van gerichte 

dienstverlening, voorlichting en informatievoorziening. Zij wil ruimte geven voor menselijke 

ontmoeting en verbinding. 

 

Op 11 november 2016 hebben de Unie KBO en de PCOB samen de nieuwe vereniging KBO-

PCOB opgericht. Deze vereniging kent twee leden (Unie KBO en PCOB). Daarnaast blijven 

beide verenigingen bestaan als zelfstandige verenigingen.  

 

Op het niveau van bestuur en ledenraad stond 2019 in het teken van de discussies over de 

toekomst van de vereniging en besluitvorming over de in 2018 ontwikkelde koers KBO-PCOB 

Vernieuwt. Dit leidde in 2019 nog niet tot besluitvorming. 

 

De belangenbehartiging en dienstverlening aan de leden van beide verenigingen vindt met 

ingang van de oprichting van KBO-PCOB door het gezamenlijke verenigingsbureau plaats. 

Voor een beschrijving van deze activiteiten wordt daarom verwezen naar het jaarverslag 

KBO-PCOB over 2019. 

Het bestuur van de Unie KBO ziet erop toe dat KBO-PCOB de activiteiten uitvoert 

overeenkomstig het jaarplan en de begroting van KBO-PCOB en binnen het kader van het 

vastgestelde meerjarenbeleidsplan. 

 

Vooruitblik 

Het is in 2019 nog niet gelukt om tot besluitvorming te komen over de toekomst van de 

Unie KBO en KBO-PCOB.  

De verwachting was dat in het tweede kwartaal van 2020 besluitvorming zou plaatsvinden, 

om daarmee de basis te leggen voor een toekomstbestendige vereniging. Daartoe is in 

februari 2020 een breed samengestelde werkgroep ingesteld met de opdracht een advies 

voor te bereiden t.b.v. bestuur en ledenraad. Vanwege de maatregelen in verband met de 

coronacrisis heeft het bestuur half maart besloten de werkzaamheden van de werkgroep 

vooralsnog op te schorten. Zodra weer mogelijk zal de werkgroep zijn werkzaamheden 

hervatten. 

 

Doordat de ledenraad nog geen besluit heeft genomen over de toekomstige koers, heeft het 

bestuur nog geen jaarplan en begroting voor 2020 ter goedkeuring aan de ledenraad 

kunnen voorleggen. Op verzoek van het bestuur heeft de ledenraad via een digitale 

raadpleging in april 2020 aan het bestuur mandaat verleend om binnen de bestaande 

financiële kaders het bestaande beleid zoals voor 2019 vastgesteld voort te zetten. 

 

Coronacrisis 

Door de maatregelen in verband met de coronacrisis liggen activiteiten van lokale afdelingen 

grotendeels stil. Rekening moet worden gehouden met een extra daling van het ledenaantal 



Directieverslag 2019 Unie KBO  2 

in 2020, omdat afdelingen minder mogelijkheden hebben voor activiteiten met het oog op 

ledenwerving. De coronacrisis zal naar verwachting in 2020 niet tot liquiditeitsproblemen 

leiden. De liquide middelen van de vereniging zijn toereikend om eventuele tekorten te 

kunnen opvangen. 

 

Vermogen  

Van de algemene reserve afgescheiden zijn enkele bestemmingsreserves met het oog op 

activiteiten en initiatieven die van belang zijn voor de continuïteit van de organisatie.  

 

Bestuur per 31 december 2019 

De heer G.C. Knoop    Penningmeester 

 

Vier bestuursleden van de Unie KBO traden gedurende 2019 af, namelijk de heer W. van der 

Kruijs, mevrouw C. Aquarius, mevrouw M. van Jaarsveld en mevrouw A. Laeven. Er werd 

besloten te wachten met de vervulling van de vacatures totdat besluitvorming over de 

toekomstige koers van de Unie KBO heeft plaatsgevonden. 

 

Ledenraad 

De Unie KBO telt 12 leden, de provinciale bonden plus de Groep Individuele leden. Deze 

leden hebben zeggenschap via een vertegenwoordiging in de ledenraad. Elke provinciale 

bond is daarin vertegenwoordigd met twee vaste vertegenwoordigers uit het bestuur van de 

provinciale bond. De individuele leden zijn met twee rechtstreeks gekozen leden 

vertegenwoordigd in de ledenraad van de Unie KBO.  

De ledenraad Unie KBO is in 2019 vier keer bij elkaar gekomen.  

 

Directie per 31 december 2019 

Mevrouw M.G.B. Vanderkaa 

 

 

 

 

Nieuwegein, 15 mei 2020 


