Kennis maken met
de organisatie van KBO-Brabant

Introductie KBO-Brabant

23 oktober

❖ Een belangenvereniging van én voor senioren

❖ Een vrijwilligersvereniging van én voor senioren

❖ Vanaf 50 jaar kan men lid worden

Wat is KBO-Brabant?

Organisatie vereniging KBO-Brabant
Leden hebben een tweeledig lidmaatschap:
❖ Van de lokale Afdeling
❖ Van KBO-Brabant
De contributie is ook tweeledig; een deel voor de lokale
Afdeling en een deel voor KBO-Brabant. De Afdeling int de
beide bedragen in één keer.

Vereniging KBO-Brabant

Algemene
Vergadering
Algemeen Bestuur 9 man
58 Gemeentelijke Kringen
288 Afdelingen
Leden van een Afdeling/KBO-Brabant (130.000)

Opbouw KBO-Brabant

❖ De Afdeling is het hart van de organisatie
❖ Alle Afdelingen zijn autonoom, de meeste Afdelingen
hebben eigen statuten afgeleid van de KBO statuten,

goedgekeurd door het bestuur van KBO-Brabant
❖ De Afdeling heeft een bestuur en kent vaak commissies,
werkgroepen

❖ De Afdeling kent een eigen jaarvergadering (ALV)

De KBO-Afdeling

❖ Stimuleren van ontmoetingen
❖ Organiseren van activiteiten
❖ Lokaal behartigen van individuele belangen
❖ Ondersteunen van vrijwilligers
❖ Leveren van bestuurs- en kaderleden voor lokale, regionale en
provinciale niveau van KBO-Brabant
❖ Uitsturen van Cliëntondersteuners, Vrijwillige ouderenadviseurs,
Belastinghulpen en Administratieve hulpen
❖ Samenwerken met andere KBO-Afdelingen en andere
seniorenverenigingen binnen de gemeente via de Kring voor met

name collectieve belangenbehartiging

Wat doet een Afdeling?

Er zijn vier regio’s
Regio
Regio
Regio
Regio

West-Brabant
Midden-Brabant
Noordoost-Brabant
Zuidoost-Brabant
Totaal

ca. 26.000 leden
ca. 24.000 leden
ca. 40.000 leden
ca. 40.000 leden
ca. 130.000 leden

Ter voorbereiding op de Algemene Vergadering
(2x per jaar, juni en november) komen
Kringbestuurders bijeen in een zogenoemd
Regionaal Beraad (RB) in de regio. Ieder RB heeft
een eigen voorzitter. Ook de regiocontactbestuurders
vanuit het Algemeen Bestuur zijn hierbij aanwezig.

Kringen gebundeld in regio’s

❖ Een Kring omvat alle Afdelingen die binnen een bepaalde
gemeente vallen
❖ Lokale belangenbehartiging wordt gezamenlijk aangepakt
door deze gezamenlijke Afdelingen
❖ Een Kring ondersteunt Afdelingen
❖ Een Kring bevordert informatie-uitwisseling tussen
Afdelingen
❖ Een Kring kan een activiteit organiseren voor alle

aangesloten Afdelingen
❖ Een Kring vertegenwoordigt Afdelingen in het Regionaal
Beraad en de Algemene Vergadering van KBO-Brabant

Wat is en doet een Kring?

Werkgroep Identiteit & Zingeving

❖ Deze werkgroep organiseert door het jaar heen studiedagen,
symposia, kloosterdagen en kerstconcerten voor leden, ondersteund
door een medewerker van het bureau

Adviescommissie Beleid

❖ Leden van deze commissie zijn afkomstig uit de vier regio’s,
voorgedragen door het Regionaal Beraad
❖ Commissie adviseert het Algemeen Bestuur, het Regionaal Beraad en
de Algemene Vergadering over het beleid van de vereniging

Adviescommissie Financiën

❖ Ook leden van deze commissie zijn afkomstig uit de vier regio’s,
voorgedragen door het Regionaal Beraad
❖ Commissie adviseert het Algemeen Bestuur, het Regionaal Beraad en
de Algemene Vergadering over begroting, financieel verslag, en
andere financiële zaken, die aan de orde zijn of op aanvraag

Opbouw: 1 werkgroep, 2 commissies

Expertteam armoedebeleid
Onder senioren kan armoede een (verborgen) probleem zijn. Zeker mensen die
moeten rondkomen van AOW en eventueel een klein pensioen hebben het niet
gemakkelijk. KBO-Brabant wil mensen de belangen van deze mensen rechtstreeks
dienen, maar ook Kringen bijstaan die zelf actie willen ondernemen.
Het expertteam armoede kan Kringen die lokaal aandacht willen vragen voor dit
onderwerp ondersteunen. Het team helpt de Kring om armoedecijfers op
gemeentelijk niveau boven tafel te krijgen en bij de inventarisatie van
gemeentelijke regelingen. Ook kan het team adviseren over de manier om dit
onder de aandacht van de politiek te brengen.
Het expertteam adviseert op welke manier binnen de opleidingen
van individuele belangenbehartigers (VOA’s, Belastinghulpen,
Cliëntondersteuners, Thuisadministrateurs) meer aandacht
besteed kan worden aan – de signalering van – armoedeproblemen.
Samenstelling: KBO-Leden met bijzondere belangstelling voor deze
materie.

Opbouw: 2 expertteams

Expertteam wonen
KBO-Brabant heeft Brabantbreed een netwerk van deskundigen op het gebied van
wonen: het expertteam wonen.
Gemeentelijke KBO-Kringen die vragen hebben, kunnen van leden van het
expertteam aanwijzingen krijgen om te komen tot een passende aanpak van hun
belangenbehartiging op lokaal niveau.

Samenstelling: KBO-leden, maar ook enkele externen met kennis van zaken,
vanuit hun werkzame leven en/of vanuit hun ervaring als KBO-bestuurder

Opbouw: 2 expertteams

De werkzaamheden van het bureau worden in een
aparte presentatie behandeld.

Opbouw van KBO-Brabant: bureau

