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1] Het archief lijkt verre van compleet. (Zie ook pt. 3.)
Zo ontbreken zo te zien goeddeels de producten van het GPOB in
de vorm van publicaties (jaarverslagen rapporten, brochures etc.,
met uitzondering van het onder nr.73 en 74 genoemde).
Deze zijn (m. u. v. het onder nr. 73 genoemde en dus vermoedelijk al bij
u aanwezige) volledig in mijn bezit; mocht ik tot opruiming besluiten,
dan bent u er wellicht in geïnteresseerd.
2] De tenaamstelling is onjuist. Het betreft het Gemeenschappelijk
Protestants Overleg Bejaardenwerk GPOB, waartoe omstreeks 1968
de aanzet gedaan is, en wel in het kader van het PCMW, het
Protestants Centrum voor Maatschappelijk Werk (een stichting die
wel af en toe vergaderde maar zelf geen activiteiten [meer?]
ontplooide).
Dit PCMW besloot tot de oprichting van het GPOB, dat tot de
opheffing van het PCMW heeft gefungeerd als commissie van het
PCMW, met een eigen bestuur. Het PCMW diende bij het
toenmalige ministerie van CRM een subsidie-aanvraag in voor de
aanstelling van een ‘studiesecretaris’ en was na goedkeuring van de
plannen de ontvanger van deze subsidie, die het vervolgens
doorsluisde naar de feitelijke bestuurders van het GPOB.
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De subsidie betrof uitsluitend het honorarium van de functionaris,
apparaatskosten werden niet toegekend; de vijf aanvankelijke
participanten startten met een geringe bijdrage, later is door het
aantrekken van projectsubsidies en de inkomsten uit conferenties en
publicaties een klein werkkapitaal gevormd, waaruit verdere
activiteiten konden worden betaald.
Pas toen het PCMW werd opgeheven, is het GPOB rechtspersoon
geworden (de datum zal in de jaren tachtig gelegen hebben, zie de
stukken in archieflijst nr. 1).
De toevoeging in het opschrift ‘Voorheen Stichting Protestants Overleg
Bejaardenwerk’ is dus onjuist.
Ik merk nog op dat het PCMW een samenwerkingsorgaan was met
deels andere partners dan het GPOB, waarin aanvankelijk vijf
(SPOB, PVIB, de Generale Diakonale Raad van de Ned. Herv. Kerk
GDR, de stichting Gereformeerde Sociale Arbeid GSA en het
Vrijzinnig Protestants Centrum voor Maatschappelijk Werk VPC
samenwerkten, later (na opheffing door fusering van de SPOB en
uittreding van de PVIB) alleen de laatste drie; waarbij nog
aangetekend moet worden dat weliswaar in de wandelgangen steeds
de GDR als participant werd aangeduid, maar dat de Ned.
Hervormde Kerk in juridische zin onder een andere noemer
vertegenwoordigd was.
De administratie is aanvankelijk gevoerd door de stichting Mens en
Samenleving SMS, destijds eveneens gevestigd op het kantooradres
van het GPOB, Nieuwegracht 27, Utrecht, later door het Centraal
Servicebureau, eveneens gevestigd op dit adres, en nog weer later
zelfstandig in samenwerking met een accountantsbureau. In die
laatste periode zijn officiële financiële jaarverslagen gemaakt.
3] Het GPOB heeft, aanvankelijk als commissie van het PCMW,
later als stichting, uitsluitend activiteiten ontplooid binnen het kader
van zijn studiesecretariaat, dat als zodanig operationeel geweest is
van 1 januari 1971 tot 10 juni 1992.
Het einde hield verband met de intrekking van de rijkssubsidie door
minister d’Ancona van het toenmalige ministerie van WVC (als
onderdeel van een grootschalige bezuiniging op structurele
subsidies, onder andere ook aan de ouderenbonden,om gelden te
verzamelen voor losse projecten in het kader--van het Jaar voor de
Ouderen).
Daarna heeft de stichting het leven formeel nog omstreeks een jaar
gerekt.
4] De nrs.45-49 en 51 hebben betrekking op een werkgroep
andragogisch werk; deze was géén activiteit van de stichting GPOB
(en dus ook niet van haar studiesecretaris), maar werd door het
GPOB uitsluitend gefaciliteerd en bekostigd. Organisator was mevr.
drs P.G. Eyhuisen, staffunctionaris van participant VPC.
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5] Ten slotte: het ‘Adviseursberaad’, genoemd onder 26-33, was
een ad hoc-overleg van (al of niet deeltijd-)functionarissen
ouderenwerk bij landelijke en grootstedelijke hervormde en
gereformeerde instellingen, dat als zodanig niet onder de jurisdictie
van het GPOB viel, maar onder auspiciën van het GPOB werd
georganiseerd en door het GPOB werd bekostigd.
Dit ‘Adviseursberaad’ was een vervolg op de ‘groep-Frank’. Mr. A.
Frank was staffunctionaris ouderenwerk bij de GDR op het tijdstip
waarop het GPOB werd opgericht en had een aantal functionarissen
ouderenwerk om zich heen verzameld voor periodiek overleg. Na
oprichting van het GPOB werd de GDR participant en werd dit
overleg binnen de werkingssfeer van het GPOB gebracht.
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Plaatsingslijst

1

Statuten/stukken studiesecretaris, bestuursbenoemingen, 19711993

2

Financiën en financiële jaarverslagen, 1971-1991

3

Stafberaad en/of Dagelijks Bestuur,1971-1981

4

Algemeen Bestuur plus reglement en adressenlijst, 1974

5

Algemeen Bestuur plus adressenlijst, 1973

6-8

Bestuur, 1970-1985
6
1970-1971
7
1988-1992
8
1984-1985

9

Algemeen Bestuur, 1986-1987

10

Bestuur, 1971-1977

11

Vergaderstukken Algemeen Bestuur, 1983

12

Staf en Dagelijks Bestuur, 1982-1990

13

Beleidsconferentie Huissen, 1977

14

Commissie Van Gils (herstructurering), 1983

15-19

Stafberaad, 1970-1976
15
1976
16
1972
17
1971
18
1970
19
1974-1975

20-21

Algemeen Bestuur, 1975-1977
20
1977
21
1976
22
1975

23

Bestuur, 1970

24

Bestuur en stukken, 1971-1972

25

Algemeen Bestuur,1979-1982
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26-29

Adviseursberaad, 1972-1988
26
1972-1974
27
1977-1982
28
1976-1977
29
1972-1973

30

Adviseursberaad (map ‘Frank’), 1971-1972

31-33

Adviseursberaad, 1971-1976
31
1975-1976
32
1971-1972
33
1974-1975

34-38

Correspondentie van het studiesecretariaat, 1971-1978
34
1977-1978
35
1973
36
1971-1972
37
1974-1975
38
1976

39

Studiesecretariaat, 1970-1974

40

Studiesecretariaat, correspondentie, 1977-1978

41

‘Oude en/of minder relevantie correspondentie’,1973-1976

42-43

Correspondentie, 1975-1985
42
1975-1979
43
1979-1985

44

Stukken inz. opname in verzorgingstehuizen, 1969-1971 en z.d.

45

Stukken betreffende de rechtszaak "Poppenk", 1988-1989

46

Andragogisch werk; Poppenk (rechtszaak), 1987-1989

47

Andragogisch werk, o.a. Poppenk, 1978-1987

48

Andragogisch werk, 1981(?)-1985(?)

49

Andragogisch werk; archief H.A. Schreuder, 1977-1984

50

Archief H.A. Schreuder,1986-1992

51

Andragogisch werk, 1985-1987

52

Studiesecretaris; Bejaardenwerk PCMW, 1969

53

Studiesecretaris; Bejaardenwerk PCMW, 1968

54

Bejaardenwerk PCMW, 1968
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55

Surinamers/NSOS, 1983-1984

56

Surinamers,1983-1985

57

Contracten/verzekeringen/KvK,1981-1991

58

GPOB/VOG(WMD), 1981-1991

59

Correspondentie met het Centraal Service Bureau Vrijzinnig
Protestantisme, 1974-1991

60

Beleidsstukken participanten; Vrijzinnig Protestants Centrum,
1980-1991

61

Beleidsstukken participanten; GSA en GDR,1960-1991

62

Nota ‘Waarom F2? Belang en betekenis van de F2’, z.d.

63

Bewonerscommissies, 1974-1975 en z.d.

64

Werkgroep Demente Bejaarden, 1968-1973

65

Posteractie, 1986-1973

66

Werkgroep Tehuis in zicht, 1971-1974

67

Correspondentie inz. zaak GPOB vs. Asthmafonds,1985-1989

68

Vormingswerk, 1975-1976 en z.d.

69

Inz. Spanje/Overwinteren, 1979-1980

70

Samsam (inz. relatie bejaardenwerk en JOINT), 1971-1973

71

CBS project onderzoek Beleid en Levensbeschouwelijkheid,
1973-1975

72

NFB Functionarissencontact, 1971-1973

73

KN (Knipselkrant GPOB),1971-1987

74

Brochures: ‘Vakantiemogelijkheden voor ouderen’, 1980’ ; ‘Je
staat er zo alleen voor ...’ 1989
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