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Tussen fusiebesluit en fusiedatum.
In de algemene vergaderingen van 5 juni hebben KNVG en NVOG definitief besloten tot
een fusie per 1 januari 2020. Tijdens die vergaderingen zijn ook de concept statuten
besproken. Met de reacties gaat nu de werkgroep ‘statuten en huishoudelijk reglement’
verder aan de gang. Het is de bedoeling dat de statuten in de algemene vergaderingen
van 11 september (ingelast) worden vastgesteld, zodat de notaris die zo kan vormgeven,
dat in de algemene vergadering van 13 november (vervroegd, was 27 november) zonder
dat er nog veranderingen mogelijk zijn tot een ‘ja’ kan worden besloten. In het najaar
wordt ook gewerkt aan de juridisch juiste vorm om de twee organisaties per 1 januari 2020
op te laten gaan in de nieuwe, gefuseerde organisatie met de naam: Koepel
Gepensioneerden.
De werkgroep is de komende maanden ook bezig met het opstellen van een concept
huishoudelijk reglement. Dit concept wordt 11 september in de algemene vergaderingen
besproken en op 13 november vastgesteld.
De twee formateurs die zich bezig houden met de voorstellen voor een interim bestuur (Jo
Kelleter en Henk van de Rijst) zijn inmiddels aan de slag gegaan. Zij gebruiken als basis
de door Peter Sibinga opgestelde lijst van mensen die vanuit de huidige besturen
beschikbaar zijn voor het nieuwe bestuur. Omdat we besloten hebben een mix te maken
van oude bestuursleden (voor de continuïteit), aangevuld met een paar nieuwe
bestuursleden, zullen ook nieuwe bestuursleden worden gezocht, waaronder in ieder
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geval de nieuwe voorzitter. Conform de afspraken maken in ieder geval een
vertegenwoordiger van KBO Brabant en van FASv deel uit van het interim bestuur. Als het
lukt wordt het interim bestuur op 11 september voorgesteld om door de algemene
vergaderingen te worden gekozen. Pas na 1 januari kan statutair het interim bestuur
worden omgezet in het bestuur van de nieuwe organisatie. Omdat het mogelijk wat langer
kan duren voordat een voorzitter is gevonden, zijn zowel Joep Schouten als Jaap van der
Spek bereid aan te blijven in een duo voorzitterschap totdat de nieuwe voorzitter wordt
benoemd.
Het interim bestuur zal gedurende het najaar alle voorbereidingen coördineren en doen,
die nodig zijn om op 1 januari de nieuwe organisatie goed te laten starten.
Aangezien pas 11 september een interim bestuur ter besluitvorming kan worden
voorgesteld, hebben de besturen van KNVG en NVOG een gedelegeerd bestuur
benoemd (van elk drie bestuurders, waaronder de voorzitters en de vertegenwoordigers
van KBO Brabant en de FASv), die de werkzaamheden doen, die daarna door het interim
bestuur zullen worden overgenomen.
Zolang de huidige organisaties bestaan, zullen de huidige besturen daarvoor de
verantwoordelijkheid blijven dragen. De winkel zal tenslotte tijdens de verbouwing moeten
open blijven. Daarvoor is het werk op de terreinen Pensioenen, Inkomen en koopkracht,
Zorg, Welzijn, Wonen en Europa belangrijk genoeg. Zeker in de huidige tijd van grote
ontwikkelingen.
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