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1. Inleiding.
KBO Zeeland is een organisatie van en voor senioren, die steunt op vele
vrijwilligers. Op 1 januari 2013 telt KBO Zeeland 7100 leden, die ingedeeld zijn
in 33 plaatselijke afdelingen. Deze afdelingen zijn regionaal gebundeld in 5
kringen. KBO Zeeland werkt samen in de landelijke UNIE KBO, die ongeveer
200.000 leden vertegenwoordigt.
In het voor U liggend beleidsplan wordt in hoofdlijnen de koers uitgezet voor
de komende periode: 2014 – 2018. De doelstellingen worden jaarlijks in een
werkplan uitgewerkt, in de vorm van concrete activiteiten.
Begin 2013 is aan alle geledingen gevraagd, middels een vragenlijst, hun
wensen voor de komende periode aan te geven. Met de verkregen gegevens
is door de werkgroep een concept beleidsplan voorgelegd aan het algemeen
bestuur.
In de maand september 2013 is dit concept besproken met alle afdelingen in
de 5 regionale kringvergaderingen. Op 29 oktober 2013 is dit beleidsplan
vastgesteld in de Algemene Vergadering.
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2. Missie en opdracht.
KBO Zeeland is een organisatie
van en voor senioren,
die wil bijdragen aan
een humane samenleving
waarin mensen goed (kunnen) leven.
KBO Zeeland is een vereniging,
die staat voor welzijn,
participatie,
integratie
en gelijkwaardigheid
van senioren.
(leden en niet-leden)

KBO Zeeland is een maatschappelijke organisatie,
die vanuit katholieke waarden,
een samenleving nastreeft met
gemeenschapszin,
diversiteit,
solidariteit en
respect.

KBO Zeeland maakt zich vooral sterk voor
senioren, die in een kwetsbare positie –
materieel en immaterieel –
(dreigen te) verkeren.

KBO Zeeland stimuleert senioren
mede verantwoordelijkheid te blijven dragen
voor onze samenleving en
KBO Zeeland wil voorwaarden scheppen,
die senioren in staat stellen
deze verantwoordelijkheid waar te maken.
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3. Strategische koers.
a. KBO Zeeland is als seniorenorganisatie herkenbaar voor (potentiele) leden en
heeft een (nieuwe) verfrissende en eigentijdse uitstraling met een heldere
visie en een duidelijke boodschap.
b. KBO Zeeland bindt en verbindt senioren. Senioren inspireren, motiveren en
helpen waardoor zij beter in staat zijn afwegingen en keuzes te maken in het
eigen leven.
c. KBO Zeeland wil een brede doelgroep aanspreken door het volgen van een
meersporenbeleid, gericht op verschillende groepen senioren.
d. KBO Zeeland richt zich met name op senioren, vanaf 55 jaar.
e. Jongere senioren, die cruciaal zijn voor het voortbestaan en de continuïteit
van de KBO, vragen een speciale benadering. Mogelijk zijn ze minder
geïnteresseerd in de activiteiten van de afdelingen, maar meer in de
belangenbehartiging.
f. KBO Zeeland streeft naar uitbreiding van het aantal leden. Lid worden gebeurt
in principe door aansluiten bij een afdeling. Daarnaast wordt aan personen die
geen lid kunnen worden van een afdeling, de mogelijkheid geboden
rechtstreeks lid te worden van KBO Zeeland.
g. KBO Zeeland wil het “wij-gevoel” krachtig uitstralen: Samen zijn we de KBO.
h. KBO Zeeland wil samenwerken met andere (maatschappelijke) organisaties bij
concrete projecten / activiteiten.
i. De afdelingen zijn het hart van de KBO. Ze vormen de basis van de
organisatie. Ondersteuning van de vrijwilligers door beroepskrachten is daarbij
onontbeerlijk.
j. Aan de basis van de KBO staat een gevarieerd aanbod aan sociaal-culturele en
levensbeschouwelijke activiteiten, service, belangenbehartiging en netwerkversterking voor de leden. Leden kunnen hierin een keuze maken.
k. Het beleid van KBO Zeeland is gericht op werving, binding, ondersteuning en
deskundigheidsbevordering van alle vrijwilligers. In dit beleid spelen de
kringen een belangrijke rol.
l. Iedereen die de doelstellingen van de Unie KBO onderschrijft, is welkom,
ongeacht hun levensovertuiging.
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4. Kerntaken.
In de komende jaren hebben we drie belangrijke kerntaken voor ogen:
Belangenbehartiging
Dienstverlening en ledenservice
Ontmoeting en sociale samengang.

a. Belangenbehartiging.
KBO Zeeland richt zich op belangenbehartiging, zowel op provinciaal,
regionaal en plaatselijk niveau en heeft hiermee het welbevinden van
senioren op het oog. Senioren moeten volwaardig kunnen blijven
deelnemen aan de maatschappij. Wij komen op voor alle senioren in al hun
diversiteit, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan senioren in
kwetsbare posities.

b. Dienstverlening en ledenservice.
In de dienstverlening staat de versterking van de afdelingen en de kringen
centraal. Het is de taak van KBO Zeeland om de afdelingen en de kringen
direct te ondersteunen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het
ondersteunen en toerusten van vrijwilligers.
De ledenservice omvat service en advies aan de individuele leden,
waaronder kortingen en voordelen verbonden aan het KBO-lidmaatschap.

c. Ontmoeting en sociale samenhang.
In de afdelingen wordt senioren de mogelijkheid geboden om elkaar op
vele fronten te ontmoeten, ontspanning te zoeken en actief te zijn. Door
deelname aan de activiteiten wordt de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid
en de maatschappelijke betrokkenheid van senioren bevorderd. Ook
hebben deze activiteiten een positieve invloed op de geestelijke en de
lichamelijke gezondheid van senioren. Eveneens blijft het voor veel
senioren mogelijk hierdoor toegang te houden tot het maatschappelijk
leven. Daar waar afdelingen niet meer in staat zijn zelfstandig een of
meerdere activiteiten te organiseren, moeten we proberen dit door
samenwerking met twee of meerdere afdelingen te organiseren.

6

5. Organisatie en communicatie.
a. Organisatie.
Om alle taken goed en efficiënt te kunnen uitvoeren is een sterke interne
organisatie noodzakelijk. In nauw overleg met werkgroepen, de kringen en de
afdelingen worden de verschillende taken uitgevoerd. In de jaarlijkse
werkplannen zal aangegeven worden welke activiteiten er uitgevoerd gaan
worden en welke prioriteiten daarbij worden gesteld.
Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
organisatie en het voortdurend afstemmen van het beleid met de
werkgroepen, kringen en afdelingen.
De Algemene Vergadering, bestaande uit vertegenwoordigers van de
afdelingen, komt twee maal per jaar bij elkaar om het gevoerde en te voeren
beleid vast te stellen.
KBO Zeeland is een van de elf ( en hopelijk binnenkort twaalf) provinciale
KBO’s in Nederland, die samenwerken in de UNIE KBO. De Unie KBO
vertegenwoordigt zo’n 200 000 leden.
Ondersteuning van de vrijwilligers door beroepskrachten is onontbeerlijk voor
het goed functioneren van de afdelingen, de kringen en het Algemeen
Bestuur.

b. Communicatie en Public Relations.
Communicatie en PR (zowel intern als extern) zijn belangrijke instrumenten bij
alle activiteiten van KBO Zeeland.
1. Om de diverse doelgroepen beter te bereiken en het “wij-gevoel” te
stimuleren, zal de interne communicatie (kader, vrijwilligers, leden) en de
externe communicatie (potentiele leden en de “buitenwacht”) verbeterd
worden.
2. Daarbij zal de externe communicatie er op gericht moeten zijn KBO
Zeeland in beeld te brengen als een krachtige, professionele en eigentijdse
vrijwilligersorganisatie.
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6. Financieel beleid.
De financiële crisis in Nederland heeft zijn sporen nagelaten en de bezuinigen
op alle gebieden veroorzaken tekorten in de exploitatie van diverse
maatschappelijke organisaties. Gelukkig is dat niet zo bij KBO Zeeland, want
wij zijn met ons ledenbestand in staat onze eigen broek op te houden en
hoeven dan ook voor de exploitatie geen beroep te doen op subsidies of
andere financiële bronnen. Ons beleid voor de komende jaren is dan ook om
onze vaste jaarlijkse vaste lasten te financieren uit de contributies van de
afdelingen. Daarbij tekenen wij aan dat wij er naar streven de lasten voor
onze afdelingen zo laag mogelijk te houden, zonder verlies van kwaliteit. Voor
de incidentele uitgaven zullen wij een beroep doen op externe bronnen, zoals
b.v. het aantrekken van fondsen.
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7. Tien doelen.
Doel 1: Ledenwerving.
In de komende periode zal de werkgroep ledenwerving weer het
voortouw nemen om het aantal leden minimaal in stand te houden
en mogelijk uit te bouwen tot 8000 leden op 31 december 2018.
Verder proberen we “jongere” ouderen te motiveren om lid te
worden van de KBO.

Doel 2: De rol van de kringen versterken.
In de komende periode geven we aandacht aan de positie van de kringen. In
bestuurlijk opzicht, zowel naar de afdelingen als bestuur KBO Zeeland. In
organisatorisch opzicht door de structuur en bevoegdheden van de kringen te
bepalen. We streven naar een sterk kringbestuur, zowel in menskracht als
deskundigheid.

Doel 3: Samenwerken.
De KBO is “onze” organisatie en dat willen we uitdragen: provinciaal,
gemeentelijk en plaatselijk. Het A.B. zal als regel op provinciaal niveau
zicht houden op de samenwerking en de contacten onderhouden. De
kringen doen dit op gemeentelijk of regionaal niveau.

Doel 4: Belangenbehartiging.
We moeten in de komende periode alert zijn en blijven op de zich steeds
wijzigende
regelgeving
en
bezuinigingen.
Belangenbehartiging
en
beleidsbeinvloeding op alle niveaus richting overheid en (maatschappelijke)
organisaties op een breed vlak, zoals WONEN, WELZIJN, ZORG, HUISVESTING,
MOBILITEIT, SOCIAAL EN ECONOMISCH.

Doel 5: Verbeteren imago KBO
Werken aan verbetering van het imago door middel van media- en promotiecampagne.
Herkenbaarheid voor (potentiele) leden. Een nieuwe verfrissende uitstraling. Een
heldere visie en een duidelijke boodschap.
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Doel 6: Optimaliseren interne en externe communicatie.
We willen, zowel een duidelijke communicatieve lijn ontwikkelen van bestuurder tot
lid, als die naar externe organisaties en personen, ook met de mogelijkheden die
de moderne media ons bieden.

Doel 7: Eigen deskundigheid promoten.
Op allerlei niveaus, terreinen en bekwaamheden hebben we binnen onze
organisatie, vaak goed opgeleide en gekwalificeerde, deskundigen. We willen dit
duidelijk in kaart brengen en de voorwaarden scheppen om hier gebruik van te
maken.

Doel 8: Versterken van de financiële positie.
Minder geld beschikbaar vanuit de overheid en verzwaring van taken binnen
o.a. belangenbehartiging, leggen een druk op onze financiële positie. We
streven ernaar de lasten (contributie) voor de leden zo laag mogelijk te
houden. Bezinnen op de vraag welke bronnen ons ter beschikking staan om
onze “kas” op peil te houden. (Fondsenwerving)

Doel 9: Bevorderen en ondersteunen van activiteiten.

Middels de commissies O en O en Identiteit willen we provinciale
activiteiten organiseren. Activiteiten van de kringen en afdelingen
willen we bevorderen en ondersteunen, waarbij we een gezonde
levensbeschouwing proberen te verbinden met de werkelijkheid van
het leven.

Doel 10: Werving en scholing kaderleden.
Een goede organisatie steunt op deskundige inbreng van goed opgeleide leden. Voor
de voortgang van en in de organisatie moeten we steeds op zoek naar nieuwe
kaderleden, die de kar blijven trekken. Dat scholing hiervoor een belangrijke factor is
behoeft geen betoog.
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