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Nieuwsbrief KBOLEDEN 

november  2018             Nummer 22 

Samenwerking KBO en PCOB afdelingen en 

gebruik KBOLEDEN. 

Wij zien dat verschillende afdelingen in het land 

nauw samenwerken en daarvoor diverse zaken in 

de ledenadministratie op creatieve wijze aan-

passen. Hierbij zien wij ondanks de grote inzet en 

het verrichten van veel werk een duidelijk gevaar 

opdoemen.  

In diverse plaatsen zijn daarbij de KBO-afdelingen 

geneigd het voortouw te nemen en mogelijkheden 

te creëren om rechtstreeks met de leden van de 

plaatselijke PCOB-afdeling te communiceren. Ten 

behoeve hiervan worden de PCOB-leden in 

KBOLEDEN ingevoerd met b.v. de lidsoort 

deelnemer. Hierin schuilt een groot gevaar, 

namelijk, dat het bestand van PCOB-leden in 

KBOLEDEN niet actueel blijft. Dat vraagt 

namelijk veel nazorg.  

Daarbij dient zeker ook rekening te worden 

gehouden met de privacyregeling de AVG. Indien 

de PCOB-leden niet expliciet toestemming geven 

is de uitwisseling van lid gegevens door de KBO en 

PCOB in strijd met de AVG. Een algemeen besluit 

van het bestuur of ALV volstaat in deze niet. Wil 

een afdeling dit toch doen dan moeten de leden 

individueel toestemming geven. En dus ook de 

mogelijkheid krijgen bezwaar te maken tegen 

uitwisseling van hun lid gegevens. 

Wijzigingen worden door de PCOB-leden zoals 

gebruikelijk doorgegeven aan hun eigen afdeling of 

worden landelijk gecommuniceerd. De leden-

administratie van de PCOB is interactief ingericht 

wat betekent dat het betreffende lid zelfstandig zijn 

wijzigingen kan aanbrengen. Het resultaat is dat 

wijzigingen in het ledenbestand bij de PCOB wel 

up-to-date zijn terwijl er wordt gecommuniceerd 

vanuit KBOLEDEN.  

Dit kan vervelende gevolgen hebben doordat er 

geen rekening wordt gehouden met de in de 

ledenadministratie van de PCOB aangebrachte 

aanpassingen. Denk aan wijzigingen in adressen, e-

mailadressen, telefoonnummers en niet te vergeten 

aanmelding nieuwe leden en afmelding leden door 

b.v. overlijden. Wij vragen de ledenadministrateur 

hiervoor in hun eigen afdeling  de vinger aan de 

pols te houden en te streven naar het werken met 

actuele bestanden. De PCOB-afdelingen 

beschikken hiervoor zelf over een perfecte 

ledenadministratie.  

Gebruik Ledenadressenlijst (lijst5) 

De ledenadressenlijst is een lijst van alle leden 

(gewone- ere- en gastleden en overige relaties). 

Deze zijn netjes gerangschikt naar het adres. Bij de 

gekoppelde partners wordt een lijst gerealiseerd 

met één adres regel voor beide partners.  

Nu is het ook mogelijk om bepaalde selecties te 

maken op deze lijst. Onder anderen activiteiten en 

werkgroepen. Wij adviseren op lijst 5 geen 

andere selecties toe te passen waar ook andere 

lidsoorten worden gevraagd. Deze worden n.l. 

niet gegenereerd.  

Advies is dan ook voor werkgroepen lijst 10 en 

voor activiteiten lijst 13 gebruiken. Ten behoeve 

van de contributie altijd lijst 7 gebruiken. Voor die 

ledenadministrateurs die Excelbestanden opvragen 
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als bijvoorbeeld samenvoegbestand, adviseren wij 

lijst 16 etiketten te gebruiken. Dan worden alle 

lidsoorten inclusief rayonnummer en aanhef 

aangeleverd. Deze lijsten geven per deelnemer een 

adresregel.  Let op, indien beide partners lid of 

deelnemer zijn wordt per partner een adresregel 

gegeven.   

Het nut van geboortedata in KBOLEDEN. 

Bij de conversie van de lid gegevens is er destijds 

bij  leden, van wie de geboortedatum niet bekend 

was, een fictieve datum ingevuld. Dit omdat de 

geboortedatum een verplicht veld was voor het 

overzetten van de lid gegevens. Om de historische 

overzichten zo waarheidsgetrouw mogelijk te 

maken, is het zaak om nu de “foute” of ontbrekende 

geboortedata aan te passen. Hiervoor vragen wij 

medewerking van alle ledenadministrateurs van de 

afdelingen.  

Bovenstaande tekst is eerder ook in Nieuwsbrief 13 

vermeld. 

Helaas zien wij dat er nog een klein aantal onjuiste 

geboortedata in onze ledenadministratie staan. Ook 

zijn er nog al wat ontbrekende geboortedata in onze 

ledenadministratie.  Jammer, want de geboorte-

datum zorgt voor een beter stuk gereedschap voor 

de afdelingsbesturen.  

Door het kennen van de geboortedata is het geven 

van aandacht aan de leden bij speciale 

gelegenheden mogelijk. Hierdoor wordt de 

betrokkenheid van de leden bij de afdeling sterk 

verbeterd. Denk aan een kleine attentie bij b.v. de 

kroonjaren. 

Indien het jaarplan door het bestuur wordt 

opgesteld gaat het gesprek vaak over welke 

activiteiten zijn voor onze leden van belang en 

worden door hen gewaardeerd. Er zijn activiteiten 

welke voor jonge senioren echt anders zijn dan b.v. 

voor 80-plussers. Door het kennen van de 

leeftijdscategorieën, met aantallen is een jaarplan 

beter gefundeerd te maken. 

Ook verbaast een bestuur zich na afloop van een 

bepaalde periode vaak dat er toch best veel leden 

zijn afgemeld en is daardoor het ledenaantal 

gekrompen. Met een ledenadministratie waarin alle 

geboortedata vermeld staan is vooraf vrij globaal in 

te schatten hoe het ledenverloop de komende 

periode zal zijn. Zo staat het bestuur niet achteraf 

voor een voldongen feit.  

Bij kennis vooraf was een ledenwerfactie mogelijk 

op zijn plaats geweest om de afdeling sterk te 

houden. Maar dat is dus achteraf. 

Advies van de beheergroep is dan ook vul de 

geboortedata van de leden in en laat de besturen 

kennisnemen van de leeftijdsopbouw in de 

afdeling. 

 

Namens Beheergroep KBOLEDEN      

Piet Boonman (voorzitter) 


