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Unie KBO                                                                                                Zutphen 22 december 2019
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein

Geachte directie,

 Betreft uw schrijven dd 10 december 2019.

Van mijn secretaris mocht ik uw brief ontvangen maar ook een mondeling verslag van 
hem hoe het telefoongesprek is verlopen.  Dit is aanleiding om u te schrijven en duidelijk 
te maken dat er geen hiërarchische verhouding is tussen KBO Afdeling Zutphen-
Warnsveld en u.  Kantoor Nieuwegein is voor ons een service instituut,  niet meer en niet 
minder. 
Inzake de door u aangehaalde punten het volgende:
A. Wat betreft de huidige ledenadministratie; wij vinden de werking daarvan in strijd met 
de privacy wetgeving en al om die reden willen wij per 1 januari 2020 daarmee stoppen. 
Er voor in de plaats zullen wij het programma Excel (spreadsheet) gaan hanteren. Het 
biedt ons tenminste dezelfde mogelijkheden zo niet meer en makkelijker uit te voeren.
B.  Het magazine KBO-NCOB.
Om drie redenen heeft het bestuur hierin besloten dat individule leden zelf een 
abonnement moeten nemen. In een brief aan hen is hierop gewezen.
A. De verspreiding van het magazine gebeurt tot op heden nog door vrijwilligers en kost 
niets. Dat heeft tot op heden goed gewerkt. Evenwel  als bestuur hebben we moeten 
constateren dat  vrijwilligers inzake deze verspreiding afhaken om allerlei begrijpelijke 
redenen zoals ziekte, het fysiek niet meer aankunnen. Dit betekent dat de bestaande 
groep steeds kleiner wordt  maar wel met meer adressen te maken krijgt. Met andere 
woorden dat leden het blad krijgen is niet meer te garanderen. Overigens kunnen wij ons 
niet voorstellen dat wij de enige afdeling zijn die met dit fenomeen te maken heeft.
B. Het door u aangedragen idee van postverzending  is niet aanvaardbaar daar dan het 
grootste deel van de contributie daaraan opgaat. Het vragen van een 
contributieverhoging hiervoor is niet redelijk en wil het bestuur dan ook niet voorleggen 
aan de leden. Immers de leden die belangstelling hebben en het de moeite waard vinden 
betalen dan voor het blad  € 35 abonnementsgeld waarin de verzendkosten zijn 
opgenomen. Voor hen die het kunnen betalen niet onoverkomelijk.
C. De gemeente Zutphen heeft fors  op de subsidie aan de Stichting Perspectief , uitgever 
van het ouderen/seniorenblad, de  Bornkrant, gekort.  De uitgave  is onmiddelijk gestaakt. 
Onbegrijpelijk, omdat deze krant een informatiebron is voor alle ouderen en zeker voor 
hen die veel last hebben van het alleen zijn. Het bestuur heeft besloten om deze krant te 
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laten voort bestaan gezien het belang zoals hiervoor geschetst. Dit kost dus geld.  Het is 
maar helemaal af te wachten of  de gemeente hier direct een helpende hand zal bieden.
 
Tot slot het volgende: via de KBO-Gelderland dragen wij een bedrag af aan uw 
organisatie. In dit bedrag zit een vergoeding voor het krijgen van het Magazine en de 
ledenadministratie. Dit willen wij gebruiken om ons eigen zeg gemeentelijk blad te 
kunnen gaan uitgeven.
Gaarne verzoek ik u mij te berichten om hoeveel geld het per lid gaat.
Een kopie van dit schrijven zend ik naar KBO- Gelderland.
In afwachting van een nader bericht van u.

Vriendelijke groeten

Drs W.H.J.M.Wedemeijer
Voorzitter KBO-Zutphen-Warnsveld. 

Secretariaat 
Cor Weerkamp
Weerdslag 47

7206 BS Zutphen
E mail info@kbozutphen.nl

KvK nummer 08158894
Banknr NL29 INGB 0000 602159

mailto:info@kbozutphen.nl

