
 

Toekomstvisie KBO Sittard Stad 

 

Inleiding 

De ontwikkelingen binnen de landelijke en provinciale organisatie van de KBO, alsmede de ontwikke-

lingen rond de aankomende verhuizing van de vereniging per tweede kwartaal 2023 naar Odasingel 90, 

maakt het noodzakelijk na te denken hoe wij onze vereniging qua organisatie toekomstbestendig kun-

nen maken. Het bestuur van de vereniging is van mening dat, mede gelet op de aankomende verhui-

zing, dit het goede moment is om wijzigingen in de organisatie van KBO Sittard Stad door te voeren. 

Wij zullen, na een samenvatting van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, een voorstel formuleren 

voor een toekomstbestendige vereniging.  

 

Historie 

In het verre verleden zijn door parochies initiatieven genomen om samenkomsten van senioren te 

faciliteren. Daardoor ontstonden op lokaal niveau plaatselijke seniorenverenigingen per parochie. In 

de jaren 50 van de vorige eeuw ontstonden per provincie zogenaamde bonden. De plaatselijke senio-

renverenigingen werden lid van de provinciale bond. Deze bonden werkten landelijk samen vanuit de 

toen opgerichte Unie KBO (Katholieke Bond van en voor Ouderen). Binnen de provincie Limburg zijn 

om praktische redenen een zestal regio’s gevormd. Hierbij is KBO Sittard Stad ingedeeld in de regio 

KBO-WM (Westelijke Mijnstreek). Alle afdelingen zijn lid van de bond binnen de provincie waarin zij 

geografisch behoren. 

Binnen de protestant christelijke gemeenschap ontstond op soortgelijke wijze de tegenhanger van de 

KBO, namelijk de PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond). 

Als tegenhanger van de seniorenverenigingen die ontstonden met een kerkelijke achtergrond ont-

stond de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen). Van recentere datum is de zogenaamde 

KG (Koepel Gepensioneerden). Deze laatste landelijke koepelorganisatie onderscheidt zich van de eer-

dergenoemde landelijke organisaties door de nadruk te leggen op de financiële belangen van gepen-

sioneerden. 

Door ontwikkelingen in de afgelopen decennia, waarin geloofsovertuiging een minder belangrijke rol 

ging spelen in de maatschappij, zijn eerste stappen gezet om te komen tot samenwerking tussen de 

verschillende landelijke organisaties van seniorenverenigingen. In het bijzonder moet hier genoemd 

worden de beoogde samenwerking tussen de Unie KBO en de PCOB. Het gezamenlijk maandelijks ma-

gazine “KBO-PCOB” is hier een voorbeeld van. 

In de afgelopen jaren is met vallen en opstaan getracht de samenwerking tussen de KBO en de PCOB 

verder gestalte te geven. Het samensmelten van de twee organisaties tot één landelijke organisatie 

bleek een stap te ver te zijn en leidt momenteel eerder tot een uiteenvallen van de Unie KBO dan tot 

een nieuwe sterkere organisatie. Momenteel overwegen meerdere provinciale bonden hun lidmaat-

schap van de Unie KBO te beëindigen. Dit als gevolg van noodzakelijke wijzigingen in de provinciale 

organisatie die, na het oordeel van de provincies, niet worden gewenst. Zo heeft inmiddels KBO Lim-

burg de aankondiging van haar mogelijke opzegging per 1 januari 2023 ingediend bij de Unie KBO. 
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Voor afdelingen die geografisch gelegen zijn in een provincie waarin geen bond meer actief is gaat de 

mogelijkheid ontstaan om als afdeling lid te worden van een bond die niet geografisch is gebonden; 

een zogenaamde 13e provincie. 

De belangenbehartiging van senioren op provinciaal en landelijk niveau is / zou gewaarborgd moeten 

zijn door de organisaties zoals hiervoor omschreven. Het woord “gewaarborgd” is gelet op de ge-

schetste problemen een te mooie voorstelling van de feitelijkheid. 

Op gemeentelijk niveau is er een geheel andere situatie. Om te begrijpen hoe de gemeentelijke belan-

genbehartiging wordt gewaarborgd moeten we eerst kijken naar het verleden. 

Voor de gemeentelijke herindeling van Sittard, Geleen en Born in 2001, bestonden er voor ieder van 

deze plaatsen belangenorganisaties voor senioren. Dit waren respectievelijk: 

 COS Centrale Ouderen Sittard; 

 VGO Vereniging van Geleense afdelingen van Landelijke Ouderenbonden; 

 SOGB Samenwerkende Ouderenverengingen Groot Born. 

Op initiatief van de nieuwe gemeente Sittard-Geleen is na de gemeentelijke herindeling de Adviesraad 

Ouderenbeleid opgericht. Zij is een onafhankelijke instelling die het gemeentebestuur van Sittard-Ge-

leen en organisaties die voor en met ouderen werken, gevraagd en ongevraagd van advies wil dienen. 

Zij streven ernaar een bijdrage te leveren aan een zo goed mogelijk beleid voor ouderen op het gebied 

van gezondheidszorg, wonen en welzijn. 

Op initiatief van KBO-WM is een werkgroep genaamd SIS (Sterk in Samenwerking) opgericht die ope-

reert binnen de gemeente Sittard-Geleen als belangenbehartiger voor alle aangesloten KBO-afdelin-

gen binnen de gemeente. 

Het naast elkaar hebben bestaan van de Adviesraad Ouderenbeleid en de werkgroep SIS heeft in het 

verleden bewezen niet in het voordeel te werken van één van beide organisaties.  

In de afgelopen jaren is door het bestuur van KBO Sittard Stad veel energie gestoken om de gemeen-

telijke belangenbehartiging te laten spreken vanuit één organisatie en namens alle senioren, dus niet 

beperkt tot een KBO-vertegenwoordiging. Inmiddels is de werkgroep SIS opgeheven en krijgt de Ad-

viesraad Ouderenbeleid erkenning vanuit o.a. de KBO-afdelingen. Hiermee ontstaat één vertegen-

woordiging namens alle georganiseerde senioren binnen de gemeente. 

Vanaf het moment dat KBO Sittard Stad is gehuisvest in het oude politiebureau aan de President Ken-

nedysingel 16 te Sittard, is bekend dat dit een tijdelijke huisvesting betrof. Het totaal aan beschikbare 

zalen is en was weliswaar ruim bemeten, echter dankzij een aantal medegebruikers (onderhuurders) 

een prima onderkomen. De extra opbrengsten voor de vereniging van medegebruik en consumpties 

zorgen voor een gezonde exploitatie van de vereniging. 

Dit medegebruik van onze huidige huisvesting door derden betekent dat een groot aantal vrijwilligers 

van de vereniging belast was en is met de organisatie van dit medegebruik. Wij zijn als vereniging ver-

antwoordelijk voor het draaiend houden van de vereniging voor onze leden, conform de statuten, en 

daarnaast zijn wij een beheersorganisatie belast met het faciliteren van huisvesting voor derden. 

In de afgelopen jaren is in nauw en constructief overleg met de gemeente gekeken naar nieuwe huis-

vesting voor KBO Sittard Stad. Momenteel wordt hard gewerkt om op Odasingel 90 een gemeen-

schapsaccommodatie te realiseren. Samen met medegebruiker Podium Babel en onder regie van de 

gemeente, wordt momenteel gewerkt om deze locatie qua inrichting en als organisatie gestalte te 
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geven. Het is de bedoeling dat op deze locatie Podium Babel, KBO Sittard Stad alsmede alle huidige 

medegebruikers van KBO Sittard Stad en de gebruikers van WOCO OZH (Oos Zittesj Hoes) zullen wor-

den gehuisvest. De nieuwe huisvesting zal ook open staan voor andere verenigingen. 

De WOCO (Wijk Ontmoeting Centrum Ouderen) is een initiatief van de gemeente om wijk gebonden 

plaatsen te hebben voor senioren om elkaar te ontmoeten. De gemeente heeft besloten om haar sub-

sidie aan, zowel WOCO OZH alsmede WOCO Putpoort, per de datum van gereedkomen Odasingel 90 

te beëindigen. De twee WOCO’s is aangeboden gebruik te maken van de mogelijkheden binnen de 

locatie Odasingel 90. Zij hebben echter te kennen gegeven hiervan geen gebruik te maken. WOCO OZH 

zal ophouden te bestaan en zal haar medewerking verlenen ten aanzien van het overgaan van haar 

aanbod van activiteiten naar de Odasingel 90, voor zover de eerstverantwoordelijken van die activitei-

ten dat wensen. WOCO Putpoort onderzoekt hoe zij eventueel zonder de eerder toegekende subsidie 

haar activiteiten kan continueren. 

Net als dat de WOCO’s een open karakter hebben ten aanzien van de mogelijkheid dat senioren elkaar 

kunnen ontmoetten, is het de uitdrukkelijke wens en “eis” van de gemeente dat locatie Odasingel 90 

openstaat voor alle inwoners die elkaar willen ontmoeten. 

 

KBO Sittard Stad en KBO Limburg 

In de afgelopen jaren is met regelmaat irritatie ontstaan ten aanzien van de samenwerking met KBO 

Limburg. Hou hierbij in gedachte de jaarlijkse financiële bijdrage die wij als KBO Sittard Stad verplicht 

zijn af te dragen als gevolg van het lidmaatschap. De volgende voorbeelden zijn illustratief: 

 De naar onze mening starre houding van KBO Limburg in het overleg met de Unie KBO, als gevolg 

van de beoogde samenwerking tussen KBO en PCOB en dientengevolge noodzakelijk aanpassingen 

binnen de organisatie van de KBO.  Het door KBO Limburg aangekondigde voorgenomen vertrek 

uit de Unie KBO en het gelijktijdig zoeken naar aansluiting met de KG (Koepel Gepensioneerden), 

heeft het bestuur van KBO Sittard Stad doen besluiten om, zoals statutair verplicht, KBO Limburg 

te informeren over de voorgenomen mogelijke opzegging van het lidmaatschap van KBO Sittard 

Stad van KBO Limburg per 1 januari 2023. Alhoewel wij als bestuur uiteraard begrijpen dat voor 

een feitelijke beëindiging van het lidmaatschap een besluit van de ledenvergadering van KBO Sit-

tard Stad noodzakelijk is, was de aankondiging nu noodzakelijk teneinde ons lidmaatschap daad-

werkelijk te kunnen beëindigen per 1 januari 2023. 

 De in eerste instantie ondervonden tegenwerking bij het initiatief van KBO sittard Stad om te ko-

men tot een functionerende Adviesraad Ouderenbeleid zoals beoogd door de gemeente Sittard-

Geleen bij haar oprichting. Een Adviesraad die kan functioneren als een onafhankelijk orgaan na-

mens de senioren van Sittard-Geleen. 

 Het is KBO-Limburg in de afgelopen jaren niet gelukt om een aantal afdelingen te behouden. Te 

noemen zijn de oud KBO-afdelingen van Einighausen, Limbricht en Guttecoven binnen onze ge-

meente. 

 Het ontbreken van kundige en constructieve ondersteuning vanuit KBO-Limburg, indien hierop 

door de afdeling een beroep wordt gedaan. Het gaat buiten de doelstelling van dit rapport om 

hierover in detail te treden. Wel zijn er in het verleden meerdere situaties geweest waarin wij als 

bestuur ons niet ondersteund voelden. 
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Irritaties uit het verleden tot heden geeft het bestuur niet het gevoel dat KBO Sittard Stad een onder-

deel is van één organisatie. Volledigheidshalve hechten wij er wel waarde aan erop te wijzen dat be-

doelde irritaties zijn beperkt tot KBO Limburg en dus niet ten aanzien van de landelijke organisatie 

KBO-PCOB. 

 

De toekomst van KBO Sittard Stad 

Het zijn de ontwikkelingen met KBO Limburg en de nieuwe huisvestingslocatie, die ertoe leiden dat 

een herbezinning over de toekomst van de vereniging noodzakelijk is. Wij menen er goed aan te doen 

en zien het als onze taak met een concreet voorstel te komen. 

Het is het voorstel van het bestuur aan de ledenvergadering in te stemmen met het volgende: 

 KBO Sittard Stad beëindigt haar lidmaatschap van KBO Limburg per 1 januari 2023 en gaat als Se-

niorenvereniging Sittard Stad verder. Leden krijgen de mogelijkheid te kiezen voor een lidmaat-

schap van Seniorenvereniging Sittard Stad, eventueel aangevuld met een lidmaatschap van de lan-

delijke KBO. Indien gekozen wordt voor het aanvullende lidmaatschap van de KBO blijven alle le-

denvoordelen (Magazine KBO-PCOB; ledenpas, korting Zilveren Kruis etc.) bestaan. Een soortge-

lijke situatie bestaat momenteel onder andere in Beek. Tevens andere afdelingen binnen de KBO-

WM zijn hiermee bezig. 

 Het lidmaatschap van Seniorenvereniging Sittard Stad geeft leden het recht deel te nemen aan alle 

door Seniorenvereniging Sittard Stad georganiseerde activiteiten. Het elkaar ontmoeten, zoals mo-

menteel op Soosmiddagen op maandag, zal toegankelijk worden voor alle bezoekers zonder een 

noodzakelijk lidmaatschap. De zogenaamde inloop op de nieuwe locatie zal verder worden uitge-

bouwd. 

 Beheertaken voor Odasingel 90, inclusief het beheer medegebruik, zullen worden ondergebracht 

in een nieuw op te richten werkgroep “Beheer Odasingel 90”. In deze werkgroep zitten vooralsnog 

uitsluitend leden van zowel Stichting Podium Babel en Seniorenvereniging Sittard Stad. De werk-

groep Beheer Odasingel 90 functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Seni-

orenvereniging Sittard Stad. Seniorenvereniging Sittard Stad wordt de hoofdhuurder van Odasin-

gel 90. 

De financiële consequenties voor de vereniging, in deze nieuwe opzet, zullen nader worden uitge-

werkt. Denk hierbij aan kosten voor lidmaatschap, deelname aan activiteiten, opbrengst horeca, ge-

meentelijke subsidies voor verenigingen etc.. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt voor 

de periode vanaf 1 januari 2023 tot aan de datum van de verhuizing en de periode daarna. Een concept 

exploitatierekening zal worden opgesteld. 

Voor het laten functioneren van de vereniging ziet het bestuur geen meerwaarde in het lidmaatschap 

van KBO-Limburg. Het onafhankelijk kunnen opereren, zonder de directe en verplichte koppeling met 

de “K” van KBO, zal mogelijk meer mensen aantrekken. Seniorenvereniging Sittard Stad zal opereren 

als een organisatie die vele ontspanningsmogelijkheden voor senioren zal aanbieden. 

Via de nieuwe organisatievorm staan wij open voor een groter publiek op de nieuwe locatie, zoals door 

de gemeente is verzocht. De thans aanwezige drempel om deel te kunnen nemen aan activiteiten met 

een verplicht lidmaatschap van de KBO is weggenomen. 

 

Bestuur KBO Sittard Stad 


