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Directieverslag Unie KBO 2017 

Statutaire doelstelling 

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

zin. 

 

Op 11 november 2016 hebben Unie KBO en 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.  

 

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. 

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 jaar 2018 zal sterk in het teken staan van het traject ‘KBO-PCOB Vernieuwt’,  waarbij 

besluitvorming zal plaatsvinden over de toekomst van de vereniging KBO-PCOB. Met het oog 

op de ondersteuning van de afdelingen wordt een Academie opgericht en vindt een pilot 

plaats in de noordelijke provincies. 

 

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. Er is 

besloten bestemmingsreserves te vormen t.b.v. de vorming van de Academie en de pilot met 

het oog op ondersteuning van de afdelingen in de noordelijke provincies. 

 

Bestuur per 31 december 2017 

De heer W.A.F.M. van der Kruijs  Voorzitter 

Mevrouw C.J.W.M. Aquarius   Vice-voorzitter 

Mevrouw M.M. van Jaarsveld   Secretaris 

De heer G.C. Knoop    Penningmeester 

Mevrouw A.J.M.H. Laeven   Bestuurslid 

 

Het bestuur kende in het jaar 2017 geen wijzigingen. 

 

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 2017 vier keer bij elkaar gekomen.  

 

Directie per 31 december 2017 

Mevrouw M.G.B. Vanderkaa 


