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Samenstelling beheerteam KBOLEDEN. 

Ons team bestond nog tot voor kort uit de 

volgende leden; 

Piet Boonman (Zeeland) 

Fred Kuipers (Zuid Holland) 

Dirk Spronk (Zuid Holland) 

Toon Zoetekouw (Gelderland) 

De laatste maanden hebben wij de provinciale 

bonden, welke geen vertegenwoordiging hadden 

in ons team gevraagd om versterking. Het resul-

taat was de aanmelding van Ger Dikhoff 

(Friesland) en Wim Suis (Utrecht) 

Beide nieuwe leden stellen zich hieronder even in 

het kort aan u voor. 

Ger Dikhoff 

Dit jaar ben ik tien jaar lid van KBO Sneek e.o. en 

acht jaar secretaris en ledenadministrateur van onze 

afdeling. Ik ben een jaar of zes bestuurslid van 

KBO Fryslân en sinds kort beheer ik ook de 

ledenadministratie van Friesland. Dat komt niet 

alleen door mijn tomeloze ambitie, maar vooral 

door een groot gebrek aan andere mensen. Veel 

bestuursleden zullen die situatie herkennen.  

Ik heb mij  toch aangemeld voor het landelijke 

beheerteam omdat ik vind dat daar nog veel te doen 

is. In Friesland zijn al een aantal KBO afdelingen 

gefuseerd met PCOB afdelingen en zetten anderen 

ook stappen in die richting. Ik vind dat de KBO-

PCOB organisatie de ledenadministraties van 

dergelijke gefuseerde of zeer nauw 

samenwerkende afdelingen moet gaan faciliteren. 

Ik denk dat ik dat, wat hoger in de boom, 

gemakkelijker voor elkaar kan krijgen. 

Ik heb een bedrijf gehad met een omvangrijke 

klantenadministratie en heb gewerkt met alle 

generaties Dbase. Tegenwoordig programmeer ik 

in Access. Ik ben geen IT specialist maar heb wel 

wat inzicht in de materie. 

Wim Sluis 

Ik was teamleider financiën SAP contactpersoon 

bij de Univ. Utrecht Ik ben vrij vroeg gestopt met 

werken door een reorganisatie en wilde niet in een 

herplaatsingstraject. Thuis in Oudewater ben 

computerles gaan geven via Seniorweb, mijn acht 

jaar in het bestuur van de KBO vol gemaakt en 

doorgestroomd als penningmeester van de KBO 

provincie Utrecht. Nu nog voorzitter van de 

provinciale Nestor-afdeling. Naast mijn taken in 

Oudewater als HUBA en clientondersteuner van de 

KBO-PCOB wil ik wel weer wat taken bij de 

provincie en landelijk oppakken. Mijn ervaring bij 

het gebruik van KBO-leden in de provincie Utrecht 

is dat veel administrateurs (na download) hun eigen 

systeem blijven gebruiken, dat is jammer, met meer 

ondersteuning en voorlichting kunnen we daar 

mogelijk iets aan doen om het werken 

gemakkelijker te maken. 

Wij zouden graag nog enkele teamleden toevoegen. 

Dus als jullie je geroepen voelen zien wij graag uw 

aanmelding tegemoet. 

Namens Beheergroep KBOLEDEN 

P.L. Boonman 

           Unie KBO: postmaster@kboleden.nl   

postpppppostmasterpostm,ahelpdesk@unie

kbo.nl  

mailto:postmaster@kboleden.nl
mailto:helpdesk@uniekbo.nl
mailto:helpdesk@uniekbo.nl

