
Aan:  KBO leden Hoogezand Sappemeer 
 
Betreft: Landelijke ontwikkelingen bij KBO en PCOB 
Datum: 21 maart 2023 Algemene Ledenvergadering KBO  
 
Beste leden, 
 
Al 7 jaar wachten KBO en PCOB op een fusie. De urgentie wordt groter doordat 5 KBO 
provincies zich uit de samenwerking hebben teruggetrokken. Naar verwachting zal in 2024 
de fusie dan eindelijk een feit worden.  
 
Waarom een fusie? 
Door de uittredende bonden is de KBO te klein om zelfstandig verder te gaan. 
Door de fusie een groter leden aantal. Schaalvergroting biedt meer mogelijkheden. 
 
Indien geen fusie. 
Einde van de KBO. Geen samenwerking meer met de PCOB. Ledenverlies zet door. 
 
Samenwerking. 
Krachtige vereniging. Behoud van het bureau. Behoud van het Magazine. 
 
Afdeling. 
Fusie heeft consequenties voor de KBO-afdelingen. Organisatorisch zal er niet zo veel voor 
ons veranderen. Maar wel financieel. 
 
Huidige situatie. 
We betalen nu € 28,- per lid en € 49,00 voor een echtpaar. (is gemiddeld 25,50 per persoon 
te besteden). Van dit bedrag gaat € 11,00 naar de landelijke KBO en € 5, naar de Provinciale 
Bond.  Dat is per persoon.  
Wij houden dan € 9,50 over voor onze activiteiten en bestuurskosten. 
 
Toekomst 
In de nieuwe fusie-situatie in 2024 zal de contributie gelijkgetrokken worden met wat de 
PCOB nu al afdraagt aan haar landelijke organisatie. 
Het landelijk voorstel is om een contributie te heffen van € 35 per lid. Van dit bedrag gaat 
21,50 naar Landelijk Bureau. Dus de Afdeling houdt dan € 13,50 over voor haar eigen 
activiteiten. We hebben dan meer te besteden. En de Provincie wordt betaald door het 
Landelijk Bureau. Er wordt nog gesproken hoe de contributie wordt geïnd. Via de Afdeling of 
via Landelijk.  
 
Conclusie:  
Bestuur stelt voor te kiezen voor samenwerking met de Pcob en de contributie vast te stellen 
op  € 35 voor een alleenstaande en voor echtparen/partners € 70. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de KBO Hoogezand Sappemeer. 
 


