PCOB Rotterdam De Protestants Christelijk Ouderen Bond (PCOB) is een landelijke vereniging met
ongeveer 80.000 leden verdeeld over 300 plaatselijke afdelingen.
Op landelijk niveau is de PCOB een samenwerking aangegaan met de Unie KBO (Katholieke Bond
voor Ouderen). Zodanig dat vanuit een gezamenlijk verenigingsbureau in Utrecht de
maatschappelijke belangen van onze senioren op nationaal niveau worden behartigd.
In de stad Rotterdam zijn in 2014 de toenmalige 13 afdelingen samengevoegd tot 1 afdeling met 11
plaatsen van samenkomst. Daar worden door een activiteitencommissie maandelijks sociaalculturele activiteiten georganiseerd en worden leden bezocht onder de noemer “Omzien naar
elkaar”. Naast de gezamenlijke belangenbehartiging op landelijk niveau wordt op stedelijk niveau
samengewerkt tussen de ouderenbonden KBO en ROB (Rotterdamse Ouderenbond) binnen de OSO
(Overleg Samenwerkende Ouderenbonden). Er is regelmatig contact met raadsleden, wethouders en
vertegenwoordigers van de Brederaad-010. Verder wordt samengewerkt bij projecten als VOA
(Vrijwillige Ouderenadviseurs) en HUBA (Hulp bij Belastingaangifte). Soms is er op Gebiedsniveau een
seniorenoverleg waarbinnen ook de PCOB deel neemt. Zie de website van de PCOB www.pcob.nl,
nadere inlichtingen bij J. Bosma, 0647097635 j.bosma26@chello.nl.

KBO (Katholieke Bond van Ouderen) Rotterdam
In 2009 zijn de 6 afdelingen van de KBO samengegaan in één afdeling met ruim 6.000 leden. Er wordt
samengewerkt met onze provinciale en landelijke overkoepeling, van waaruit de
belangenbehartiging op dat niveau plaatsvindt. De Rotterdamse KBO richt zich voornamelijk op de
belangenbehartiging van senioren richting de plaatselijke politiek, zowel de Coolsingel als tot voor
kort in de Deelgemeenten; binnenkort dus de Gebiedscommissies.
De afdeling Rotterdam is volstrekt onafhankelijk. Ons maandelijks ledenblad, de Nestor, wordt alom
geprezen.
Met de ANBO en PCOB werken wij nauw samen bij projecten als VOA (Vrijwillige Ouderenadviseurs)
en HUBA (Hulp bij Belastingaangifte) en sinds 6 jaar binnen de OSO (Organisatie van Samenwerkende
Ouderenbonden) waar onlangs de Rotterdamse Ouderenbond ook is toegetreden
Website www.kbozuidholland.nl Postbus 4 2660 AA Bergschenhoek
NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten)
Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle
allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat.
Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.
Van de migranten die in Nederland wonen, waren er in 2005 ruim 210.000 55-plus. In 2015, zal dit
aantal gegroeid zijn tot 360.000 personen. Deze groep ouderen is zeer divers en verkeert voor een
belangrijk deel nog in een emancipatiefase. Om deze groeiende groep uit hun eigen kring te halen en
midden in de maatschappij te zetten, is het belangrijk dat ze ten volle meedoet aan alles wat de
samenleving te bieden heeft. Daarvoor is het goed om de rijkdom aan kennis en expertise van de
oudere migranten samen te brengen.

R.O.B. (Rotterdamse Ouderen Bond) - Rotterdam
De Rotterdamse Ouderen Bond is in tegenstelling tot de 3 andere landelijke bonden een pure
Rotterdamse Ouderen Bond. Zij behartigt de belangen van haar Rotterdamse leden zowel in de
gemeentelijke als deelgemeentelijke/gebiedscommissie politiek.
Zij zet zich in voor de Rotterdamse ouderen. Organiseert boottochten, busreizen en andere
activiteiten voor haar leden. Zij is opgericht in maart 1952 en ondanks haar leeftijd nog steeds zeer
actief. E-mailadres: rob.rt@live.nl Postbus 10099 3004 AB Rotterdam

