
De organisatie van KBO-Brabant

Presentatie voor leden



Waar gaat het over vanmiddag?

❖Wat is KBO-Brabant?

❖Wat doet KBO-Brabant?

❖ Twee bijzondere onderwerpen

❖Wat is de kracht en de invloed van KBO-Brabant?



Wat is KBO-Brabant?

Dat bent U!



Opbouw KBO-Brabant

❖ U bent lid van uw eigen KBO-Afdeling

❖ Uw KBO-Afdeling behoort met de andere Afdelingen in uw
gemeente tot een Kring

❖ Die KBO-Kring vormt samen met de andere KBO-Kringen in 
uw regio tot een van de vier regio’s die wij onderscheiden: 
West, Noordoost, Midden, Zuidoost

❖ Afdelingen, Kringen en Regio’s vormen samen KBO-Brabant



Opbouw KBO-Brabant, in getallen

❖ 280 KBO-Afdelingen

❖ 55 KBO-Kringen

❖ 4 KBO-Regio’s

❖ 1 KBO-Brabant als centrale koepelorganisatie

❖ 120.000 leden



KBO-Afdeling, Kring, Regio

De Afdeling is:

❖ middels statuten aan KBO-Brabant verbonden

❖ democratisch vanuit de leden georganiseerd

❖ zelfstandig

De Kring bestaat uit de Afdelingen binnen een gemeente.

De Regio bestaat uit afgevaardigden van de Kringen.

Deze opbouw hebben we met zijn allen zo afgesproken.



KBO-Brabant bestaat uit

❖ Algemene Vergadering, bestaande uit max. 2 afgevaardigden per 
KBO-Kring

❖ Algemeen Bestuur (AB), gekozen uit de leden van KBO-Brabant door 
de Algemene Vergadering

❖ AB bestaat uit 9 leden: voorzitter + uit elke regio 2 bestuursleden

❖ Dagelijks Bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester

❖ Twee commissies: Algemeen Beleid en Financiën, bestaande uit
gewone Afdelingsleden

❖ Diverse werkgroepen, expert-teams en een Juridische helpdesk, 
eveneens gevormd uit gewone Afdelingsleden

❖ Bureau o.l.v. de directeur, aangestuurd door het Algemeen Bestuur

❖ Het bureau staat ten dienste van de gehele vereniging: leden, 
Afdelingen & Kringen, AV en AB



Andere grote seniorenorganisaties

❖ Koepel Gepensioneerden -> Koepel van lidorganisaties
Aangesloten zijn ongeveer 80 organisaties van gepensioneerden en de 
seniorenorganisatie FASv. 

❖ Unie KBO-PCOB -> 200.000 leden
Federatie van katholiek en protestant.
Tot 2011 was KBO-Brabant aangesloten bij de Unie KBO.

❖ ANBO -> 70.000 leden
Voornamelijk een belangenorganisatie, men is rechtstreeks lid.

❖ FASv -> 30.000 leden
Organisatie bestaat vnl. uit van ANBO en Unie KBO afgescheiden
Afdelingen. 

❖ NOOM
NOOM is het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten en heeft
geen afdelingsstructuur met leden, is een belangenorganisatie.



Uw lidmaatschap is tweeledig

Alle leden hebben een dubbel lidmaatschap:

❖ Van de eigen Afdeling

❖ Van KBO-Brabant

De contributie bestaat ook uit twee delen:

❖ Van de eigen Afdeling ongeveer € 10 - € 15

❖ Van KBO-Brabant € 13

Dus samen € 23 - € 28

Als u aanvullend verzekerd bent bij VGZ, kunt u deze
contributie tot € 25 terug krijgen.



Contributie van andere seniorenorganisaties

Ter vergelijking:

❖ Unie KBO-PCOB: € 30 tot € 35 voor het landelijke deel, daarnaast
varieert het lokale deel

❖ ANBO: € 48 alleen voor landelijk

❖ FASv: € 20 tot € 30, alleen lokaal



Waaraan wordt contributiedeel besteed

Het contributiedeel van KBO-Brabant (€ 13) 

wordt hieraan besteed:

❖ Direct aan de leden                                  26%

❖ Aan ondersteuning Afdelingen en Kringen  46%

❖ Aan KBO-Brabant vereniging                   18%

❖ Aan bovenlokale belangenbehartiging          6%

❖ Aan projecten (vaak deels gesubsidieerd) 4%



Wat doen Afdelingen/Kringen/Regio’s?

Afdelingen

Ledenactiviteiten, -contacten en -voordelen.

Kringen

Individuele en collectieve belangenbehartiging op gemeentelijk niveau. 

Individueel: o.a. CO’s, VOA’s, Belastinginvullers, Wlz-adviseurs.

Collectief: invloed uitoefenen op gemeentelijk ouderenbeleid.

Regio’s

Afstemming standpunten t.b.v. AV KBO-Brabant en bespreking
bijzondere onderwerpen.



Wat doet KBO-Brabant?

1. Rechtstreeks voor leden

2. Voor Afdelingen en Kringen

3. Bovenlokale belangenbehartiging



Wat doet KBO-Brabant?

1. Rechtstreeks voor leden

❖ Uitgeven van maandblad Ons
❖ Uitgeven tweewekelijkse nieuwsbrief Ons Actueel
❖ Leveren van informatie via Website, Facebook en Twitter
❖ Collectiviteitskortingen op ziektekostenverzekering en 

energie, kortingen via Webvoordeelshop, korting toegang 
Seniorenbeurzen

❖ Uitgeven van ledenpassen met plaatselijke, regionale en 
landelijke voordelen

❖ Algemene vraagbaak via e-mail en telefoon
❖ Juridische hulp (met name bij Wmo-zaken) via de Helpdesk
❖ Bieden van hulp via het Wlz-team
❖ Organiseren van thematische ledenbijeenkomsten, cursussen, 

jaarcongres en seniorenbeurs



Wat doet KBO-Brabant?

2. Voor Afdelingen en Kringen

❖ Scholing voor alle vrijwilligers: VOA’s, cliëntondersteuners, belastinginvullers, 
administratieve hulpen, vrijwilligers Ons gesprek, Klavertje Vier, Wlz-team

❖ Juridische helpdesk (werkt ook voor bestuurders van Afdelingen en Kringen)
❖ Algemene vraagbaak via e-mail en telefoon
❖ Ondersteunen webmasters bij inrichten en onderhoud websites
❖ Leveren van informatie ter ondersteuning van werkzaamheden: via besloten 

website en nieuwsbrief Ons Actueel en e-mail
❖ Ondersteuning van subsidie-aanvragen
❖ Informatiebijeenkomsten en cursussen: bijv. over IT, ledenwerving, kennis 

maken voor nieuwe bestuurders
❖ Leveren en ondersteunen van boekhoud- en ledenadministratieprogramma’s 

en opleiding daarvoor
❖ Verzorgen van onderscheidingen voor (bestuurs)leden van

Afdelingen, jubilea
❖ Afsluiten van collectieve verzekeringen
❖ Afkopen rechten BUMA/Stemra en Sena



Wat doet KBO-Brabant?

3. Algemene belangenbehartiging

Belangenbehartiging naar rijk en provincie toe, met name op 
het gebied van:

❖ Inkomen: belastingen, pensioen en werk
❖ Zorg, wonen en welzijn: huisvesting, Wmo, Wlz, 

mantelzorg,   
❖ Mobiliteit (CBR!)
❖ Veiligheid/fraude
❖ Andere onderwerpen, zoals Draaiboek code zwart, 

Toiletalliantie, C-support, zingeving)

Let wel: de leden bepalen welke onderwerpen het meest van 
belang zijn. Dat wordt opgehaald via de Algemene 
Vergadering, maar ook via werkgroepen, commissies en 
expertteams binnen de vereniging.



Wat doet KBO-Brabant?

Twee grote thema’s

❖ Langer thuis wonen

❖ Pensioen



Langer thuis wonen

Probleemschets

❖ Meer ouderen, stijgende hulpvraag (zorg!)

❖ Maar ook: minder zorgprofessionals en mantelzorgers

❖ Hiaat tussen eigen woning en verpleegtehuis: onvoldoende
geschikte woningen voor ouderen

❖ Senioren moeten langer thuis blijven wonen maar 
beschikbaarheid van geschikte woningen blijft fors achter

Wat willen ouderen?

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis, in de eigen woonomgeving
met zorg en hulp aan huis/in de buurt.

Als dat niet meer kan:

Een ouderenwoning liefst met lot- en leeftijdgenoten (hofje?) 
Of bij eigen familie (mantelzorgwoning).



Langer thuis wonen

Conclusie

Algemeen

❖ Meer zelfredzaamheid alleen en met elkaar

❖ We gaan elkaar helpen

❖ Volop inzetten op thuistechnologie

Zorg

❖ Zorgmedewerkers inschakelen alleen daar, waar zelfhulp en 
zorg voor elkaar niet mogelijk is

Wonen

❖ Eigen woning volledig aanpassen of verhuizen naar een
seniorenwoning nabij voorzieningen en met lot- en 
leeftijdgenoten bij elkaar

❖ Verpleegtehuis als “laatste redmiddel”



Pensioenen

Waar hebben we het over?

Soorten pensioen

❖ AOW (staatspensioen, krijgt iedereen)

❖ Aanvullend pensioen (pensioen van ‘de baas’)

❖ Pensioenverzekering (voor zelfstandigen)

Vanmiddag gaat het over het 

aanvullend pensioen 



Pensioenen

Wat merkt u, wat hoort u?

U merkt dat:  

❖ dit pensioen al jarenlang niet meer verhoogd is!

U hoort, dat:

❖ dit komt, omdat de pensioenfondsen er zo slecht 
voor staan

❖ en dat komt, omdat de “dekkingsgraad” te laag is

❖ en dat komt weer, omdat de “rente” zo laag is

Men wil u doen geloven, dat de pensioenfondsen al 
heel lang méér verplichtingen dan middelen hebben en 
dat er dáárom gekort en/of niet geïndexeerd kan 
worden.



Pensioenen

Rente

❖ En dat komt allemaal, omdat de rente zo laag is.

❖ Echter: de rente ís zo laag, omdat de politiek voor een lage 
rente gekózen heeft. M.a.w. de pensioenrente is een 
politieke en niet een reële rente.

❖ De basis voor die reële rente is het feit, dat de 
pensioenfondsen al decennia lang rendementen van 6-7% 
behalen.

❖ Dit betekent: over het door u (of door uw baas voor u) 
ingelegde geld, krijgt u maar 0,5% rente, terwijl  met 
datzelfde geld gemiddeld 6-7% verdiend wordt, waar u 
niets van terugziet.

❖ Gevolg: Pensioenfondsen worden steeds rijker. Ze staan 
helemaal niet “onder water”. Ze staan er florissant voor!



Pensioenen

Nieuw pensioenstelsel

Zou nodig zijn vanwege:

❖ De veranderingen op de arbeidsmarkt

❖ Langer leven

❖ Financiering van jong naar oud

❖ Onbetaalbaarheid vanwege toename aantal ouderen

Geen van deze argumenten deugt.

Onduidelijk is, hoe het nieuwe stelsel er precies gaat uitzien. 
Wel is duidelijk, dat:

❖ Pensioen wordt geïndividualiseerd: ieder z’n eigen potje.

❖ Huidige rentestructuur verdwijnt, men gaat kijken naar 
rendement.



Pensioenen

Nieuw pensioenstelsel: standpunt KBO-Brabant

❖ KBO-Brabant vindt stelselwijziging niet nodig. 
Noodzakelijke aanpassingen zijn binnen huidige stelsel 
mogelijk. Dat geldt voor de rente.

❖ We zitten nog 5 jaar aan het huidige stelsel vast.

❖ Wat en hoe wordt omgezet (ingevaren) is onduidelijk.

❖ Omzetting buiten ons om. Instemmingsrecht wordt 
opgeheven.

❖ Ouderen mogen niet mee onderhandelen, dat vinden wij 
onterecht.



Pensioenen

Gerechtelijke procedure die wij voeren tegen 
de Staat

Stand van zaken

❖ De rechtbank heeft ons op sommige punten gelijk gegeven, 
maar op andere niet en daarop de vordering afgewezen. 

❖ De uitspraak biedt voldoende perspectief om in hoger beroep 
te gaan. Daar zijn wij mee bezig.

❖ De mondelinge behandeling bij het Gerechtshof Den Haag is nu 
vastgesteld op donderdag 21 april 2022 om 9.30 uur. De zitting 
vindt plaats voor drie rechters.

❖ Na hoger beroep kunnen we nog in cassatie gaan bij de Hoge 
Raad en daarna eventueel nog een zaak aanhangig maken bij 
het Hof van Justitie van de Europese Unie. 



Kracht en invloed van KBO-Brabant

Kracht en invloed worden bepaald door wat we zijn en 

hoe we werken

We zijn:

Een activiteiten- én belangenvereniging van en voor senioren vanaf 
50 jaar.

We zijn ook een vrijwilligersvereniging: de senioren doen het zelf en 
KBO-Brabant ondersteunt en faciliteert.

We doen het samen en we zijn geworteld in de samenleving.

Daardoor kunnen we snel schakelen van onder naar boven en 
andersom. Dat heeft tot gevolg:

We worden in toenemende mate betrokken bij consultaties en 
debatten. Bijvoorbeeld: CBR verlenging rijbewijs, overleg met 
ministeries.



Bestuur KBO-Brabant

Algemeen Bestuur

❖ Leo Bisschops, voorzitter

❖ Stephan Vermeulen, secretaris

❖ Frans Maas, penningmeester

❖ Wim Fijten

❖ Wim Hendrikx

❖ Jan Hoevenaars

❖ Elly Teune-Kasbergen

❖ Noud van Vught

❖ Frans Zegers

Leo Stephan Frans M

Wim F Wim H Jan

Elly Noud Frans Z



Medewerkers bureau KBO-Brabant

Bezetting bureau in ‘s-Hertogenbosch

❖ Directeur

❖ Beleidsmedewerkers (5)

❖ Financieel medewerker

❖ Communicatiemedewerkers (2)

❖ ICT medewerker

❖ Secretaresses/administratieve medewerkers (3)

❖ Medewerker huishoudelijke dienst

Wilma

Marieke

Edith

OlafJacquelien

Loes KarenSandraChantal

Ellen

Els

Thomas

Sylvia

Hesther



Contact

Het kantoor van KBO-Brabant 

is in ‘s-Hertogenbosch

Adres: Albert Luthulilaan 10

5231 HV 's-Hertogenbosch

Telefoon: 073-6444066

E-mail: info@kbo-brabant.nl

Website:  www.kbo-brabant.nl

Facebook: www.facebook.com/kbobrabant

Twitter: www.twitter.com/kbo_brabant

http://maps.google.nl/maps?hl=nl&biw=1436&bih=694&wrapid=tlif130098537880911&um=1&ie=UTF-8&q=kbo+brabant&fb=1&gl=nl&hq=kbo+brabant&hnear='s-Hertogenbosch&cid=0,0,16271792297774678834&ei=jXWLTd2HE4_oOezE0f8N&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=2&ved=0CC8QnwIwAQ

