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Huishoudelijk Reglement   

Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen in de gemeente Ede   

1. Deelnemers  

Toegelaten belangenorganisatie (art 3.3 en 8 statuten) in het COSBO Ede is de plaatselijke afdeling 
KBO - Ede/Bennekom en zijn de plaatselijke afdelingen PCOB - Ede, PCOB - Bennekom en PCOB – 
Lunteren. COSBO streeft naar samenwerking met andere belangenorganisaties voor ouderen, zoals 
FNV-senioren, Marokkaanse ouderen vanuit Samenstede en Turkse ouderen. 

 

2. Taken 
De taken van het COSBO staan omschreven in art 2 statuten en zijn meer specifiek: 

 het gezamenlijk vertolken van de mening van de Edese ouderen naar de gemeentelijke 
overheid, Ziekenhuis Gelderse Vallei,  voor ouderen werkende instanties en particuliere 
instellingen zoals Woonstede. 

 het gezamenlijk leveren van commentaar op beleidsvoornemens en het presenteren van ideeën; 
 het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeentelijke overheid en aan de in Ede 

opererende politieke partijen, dit ter verkrijging van een evenwichtig ouderenbeleid; 
 het toetsen van het gevoerde beleid aan de daarvoor vastgestelde uitgangspunten; 
 het voeren van correspondentie dan wel berichtgeving over voorgenoemde onderwerpen; 
 het voeren van overleg met het college van B&W van de gemeente Ede over onderwerpen 

betreffende ouderen. 
 

 
3. Standpuntbepalingen 
De besturen van de afdelingen van de ouderenbonden ontvangen de agenda en het verslag van het 
COSBO opdat ze in de gelegenheid zijn hun standpunt aan te geven. 
 

4. Besluitvorming 

Advisering over voorgenomen beleid van of ongevraagd advies aan het college wordt zo mogelijk in 
unanimiteit geformuleerd. Mocht dit niet mogelijk blijken dan kan besloten worden om ofwel een 
beargumenteerd verdeeld advies uit te brengen dan wel om geen advies uit te brengen. Bij de 
standpuntbepalingen is raadpleging van alle bonden gewaarborgd. 
Besluitvorming over andere zaken met gewone meerderheid van stemmen waarbij de leden van het 
dagelijks bestuur elk één en iedere afdeling ook elk één stem heeft.  
 

5. Werkgebied 
Het COSBO is werkzaam binnen de grenzen van de gemeente Ede. Daarnaast wordt deelgenomen 
aan de vergaderingen van de RSBO WVV (Regionaal Samenwerkende Bonden van Ouderen in de 
regio West Veluwe Vallei). Het benaderen van de landelijke overheid en landelijke instellingen 
geschiedt door de landelijke ouderenbonden.  
 
6. Samenstelling Bestuur 
Het COSBO-bestuur kent een Algemeen Bestuur van één of twee leden per afdeling en daarbij een 
Dagelijks Bestuur met een onafhankelijk voorzitter, penningmeester en secretaris.   
Uit de bestuursleden van het Algemeen Bestuur kan ook de secretaris en/of penningmeester worden 
benoemd.  

De bestuursleden kunnen zich bij verhindering laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger 
die lid is van dezelfde afdeling. 
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6.1   De onafhankelijk voorzitter wordt voorgedragen vanuit de toegelaten belangenorganisaties 
en met unanimiteit benoemd door het Algemeen Bestuur.   
 
7. Zittingsperiode en vervanging 
De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn opvolgend één periode 
herkiesbaar. Het bestuur maakt een rooster van aftreden. Waar is dit? 
 

8. Financiën 

De penningmeester maakt jaarlijks een begroting, die mede gebaseerd is op de jaarlijkse 
gemeentelijke subsidie. 

De gemeentelijke subsidie wordt na aftrek van de door het COSBO te maken kosten, verdeeld over 
de afdelingen van de ouderenbonden. Dit geschiedt op basis van het ledental van de afdelingen op 1 
januari van het begrotingsjaar. 

Door het COSBO te maken kosten zijn bijvoorbeeld: bestuurskosten, vergaderkosten, kosten van 
gezamenlijke bijeenkomsten, kosten VOA’s, seniorenmarkt. 

Aan het einde van het boekjaar maakt de penningmeester een balans en resultatenrekening ter 
verantwoording van het gevoerde beleid aan de gemeente en de ouderenbonden die door het 
COSBO bestuur wordt vastgesteld waaronder een kascontrole door twee andere leden van het 
COSBO. 
 

9. Commissies 
Door het COSBO kunnen commissies dan wel ad hoc commissies worden ingesteld. Alle commissies 
rapporteren aan het bestuur van het COSBO. 
 

10.  Beëindiging. 

Beëindiging van deelname aan het COSBO dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van het 
COSBO. De beëindiging dient uiterlijk drie maanden voor 1 januari van het daarop volgende jaar kenbaar 
te worden gemaakt. 

Indien een van de afdelingen van de ouderenbonden de deelname aan het COSBO wenst te beëindigen 
dan bepalen de overige afdelingen van de bonden of zij het samenwerkingsverband voortzetten. 
Beëindigen 2 of meer afdelingen van de bonden de samenwerking, dan heeft dat tot gevolg dat het 
COSBO Ede ophoudt te bestaan. 

Dit reglement is vastgesteld op 12 december 1985 en gewijzigd op 1 november 1987, 31 december 1992, 26 
februari 1993, 7 februari 2006, 21 mei 2013 en 3 februari 2020. 

 


