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Voor het actuele nieuws van de KBO stad Utrecht houd de
informatie op website in de gaten.

www.kbostadutrecht.nl
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Van de coördinator bezorging,
Coronatijd, er kan weinig. De maandelijkse eucharistieviering, activiteiten
en dagtochten zijn komen te vervallen. Anita van Basten heeft een keur
aan reisjes in de planning staan. U leest hier meer over in de Rondomme.
Maar of deze doorgang kunnen vinden is afwachten.
De plannen voor versoepeling zijn ingang gezet, maar zoals het er nu naar
uitziet is het afwachten. Ondanks de beperkingen werken bepaalde
beroepen door in het belang van de samenleving. En daar worden ze voor
geprezen.
Bij de KBO stad hebben we ook vrijwilligers die tot de risicogroep
behoren. Hierbij denk ik speciaal aan onze bezorgers die gewoon door
gaan om het blad bij u te bezorgen, al levert dat soms wel wat
vertragingen op. Wij gaan ervan uit dat u daar begrip voor hebt.
Gelukkig werken de medewerkers verzorgingshuizen positief mee zodat
het magazine en de Rondomme onze leden bereiken ondanks de bezorger
er nu niet in mag.
Helaas hebben we in een verzorgingshuis ook een bezorger die graag wil
bezorgen maar er niet uit mag. Gelukkig is er dan weer iemand die voor
hem of haar invalt. Maar dat brengt mij tevens weer op een steeds
terugkerende vraag naar nieuwe bezorgers.
Er vallen bezorgers af en de huidige bezorgers nemen het er dan weer bij.
Daarom irriteerde mij het telefoontje van: “mijn vriendin heeft hem al en
ik niet”.
Hierbij wil ik u onder u aandacht brengen dat bezorgers heel belangrijk
zijn voor de KBO stad Utrecht. Wanneer we het magazine en de
Rondomme per post moeten gaan bezorgen kost dit per keer dat ze
worden bezorgd 4,55 Euro. En u bezorger brengt voor zijn werk geen
kosten in rekening. Dus meld u aan, u bent hard nodig.
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En kijk u ook eens op onze vernieuwde website: www.kbostadutrecht.nl.
Kopie is natuurlijk ook altijd van harte welkom voor in de Rondomme
en/of op de website.
Samen zijn we KBO stad Utrecht.
Dick v.d. Horst

Beste leden van de KBO, Rondomme lezers,
De eerste helft van het jaar zit er al bijna op. De meesten van ons hebben
keurig hun contributie voor 2020 afgedragen. Super! Echter… bij
sommigen is de automatische incasso niet gelukt doordat het
rekeningnummer niet meer bestaat of dat er op dat moment niet genoeg
saldo op de rekening stond.
Men gaat ervan uit dat het allemaal automatisch gaat maar er kunnen dus
oorzaken zijn waardoor de incasso niet lukt. Als er een automatische
incasso loopt en men krijgt een ander rekening nummer dan moet dat
aangepast worden door het kenbaar te maken aan de ledenadministratie .
Achter in de Rondomme staat een formulier hoe u dat kunt doen.
Het zou jammer zijn dat u, door het niet afdragen van de contributie, de
Rondomme niet meer zou ontvangen. Ook heeft dat gevolgen voor de
korting op de zorgverzekering van Het Zilveren Kruis.
Wens u allen gezondheid en goede hoop op de toekomst.
Hartelijke groet,
Els Kleintunte, penningmeester KBO stad Utrecht
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Dhr. H. Schoenmakers
Dat hij mogen rusten in vrede.

Noveengebed
om bescherming tegen het coronavirus
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:
Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig
weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen
Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020 + Johannes Hendriks
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Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig jubileum van Laudato si’:
Liefdevolle God, Schepper van hemel en aarde en alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld en ons de opdracht gegeven zorg
te dragen voor uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.
U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen worden. Open onze geest en raak ons hart, dat
wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.
Help ons dat wij ons bewust worden dat ons gemeenschappelijk huis niet
alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties, en dat het onze
verantwoordelijkheid is haar te behoeden.
Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te
leven. Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,
vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen achtergelaten en
vergeten te worden.
Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop, zodat
wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren. Sta ons bij
wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te
zijn, wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale
pandemie.
Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn
op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen. Mogen wij
sterker dan ooit beseffen dat wij met alles en allen verbonden zijn, mogen
wij ons laten raken en in beweging komen door de schreeuw van de aarde
en de schreeuw van de armen.
We bidden dit door Christus, onze Heer.
Amen
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DAGTOCHT PERIKELEN
Voor wat betreft het organiseren van dagtochten is alles – nu ik dit artikel
schrijf op 7 mei 2020 – nog onzeker. Varen de boten voor ons over enkele
weken; kunnen we rijden met de elektrische trein door stad of over terreinen; zijn restaurants in staat ons als dagtochtgroep te ontvangen; heeft
EemlandReizen het hoofd boven water kunnen houden? Welk advies geeft
de Overheid voor busdagtochten. Zie hier enkele van de vele vragen.
Vorig jaar - in 2019 – hebben een aantal touroperators om economische redenen hun deuren moeten sluiten. Uiteraard zouden de dan nog bestaande busbedrijven meer aanvragen voor hun dagtochten krijgen was de
verwachting.
Dus SeniorenReisClub Utrecht vliegensvlug aan het werk geslagen om
voor alle maanden van 2020 een dagtocht georganiseerd en de reservering
bevestigd te krijgen. Pico Bello toch !?
Helaas. Een minuscuul klein virusje (echter niet te onderschatten in zijn
verwoestende kracht) gooit roet in ieders eten. Niets is meer zeker niets is
meer voor 100 % voorspelbaar. Zo ook het wel dan niet doorgaan van de
dagtochten maakt ons: “de liefhebbers” onzeker. Daarom – om u een perspectief aan te bieden – geven we hierbij de data door waarop 'onze' dagtochten zijn gereserveerd. Indien een dagtocht doorgaat verneemt u dat zo
spoedig mogelijk en kunt u zich daarna schriftelijk aanmelden. Wij houden de vinger aan de pols. Alleen zo risicoloos mogelijk v.w.b. onze gezondheid gaan we op dagtocht.
Op de website: www.kbostadutrecht.nl staat ook altijd het actuele
nieuws dat u kunt raadplegen.
Lijst met gereserveerde dagtochten 2020 is altijd op een dinsdag.
 21 juli:

Dagtocht Dordrecht vervalt helaas. Blijft staan voor 2021.
Hiervoor in de Plaats een boottocht op de Weerribben
met de Vrijstate van Kalenberg naar Giethoorn.
 25 augustus: Havens van Rotterdam plus Speedo rondvaart.
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 22 september:
 20 oktober:
 24 november:
 22 december:

Rondrit met gids door Tukkerland en bezoek aan
mooiste synagoge van Europa in Enschede.
Dagtocht Witlof weetjes plus Museum Schokland in
Schokland
Elburg Bakkersmolen van Schuld presentatie live met
camera
Koepelkerk Bavo Haarlem plus kerstdiner is nog niet
definitief kunnen reserveren.

En nu maar hopen op betere tijden. En … blijf letten op uw gezondheid.
Dan doen wij dat ook.
Anita van Basten
SeniorenReisClub Utrecht en omstreken
Lichtpuntje
Op dinsdag 19 mei mochten we tijdens de persconferentie over het
coronavisus het eerste lichtpuntje ontvangen van minister Hugo de Jonge.
Het aantal besmetting vlakt af in de zorgcentrums waardoor het mogelijk
is om een aantal versoepelingen door te voeren. Dit kan echter alleen stap
voor stap en verantwoord.
Wat mag er vanaf 25 mei:
1. Senioren die thuis wonen en geen klachten hebben mogen weer bezoek
ontvangen.
2. Wanneer verpleeghuizen er klaar voor zijn en voldoen aan de voorwaarde mag er per bewoner een vaste bezoeker weer op bezoek komen
wanneer er geen besmetting aanwezig is.
Vanaf 1 juni kan voor iedereen de dagbesteding weer volledig draaien, zij
het soms in aangepaste vorm. Een ontlasting voor de mantelzorgers.
Nu het weer mogelijk is om vooruit te kijken is des te belangrijker dat we
blijven omzien naar de mensen die het zwaarst hebben.
Bestuur KBO stad Utrecht

9

KBO op weg naar nieuwe vormen
Ik werd onlangs gevraagd om iets te schrijven in het licht van deze uitzonderlijke tijd van het coronavirus. Dat de hele samenleving nationaal en internationaal op slot heeft gezet. In de zin dat we op afstand dienen te
blijven van elkaar en onze mede mensen. Allerlei hygiëne dienen toe te
passen, die eigenlijk voor onze generaties al lang van toepassing waren.
Dat is één van de redenen dat wij gemiddeld genomen al veel ouder
worden dan pak weg honderd jaar geleden.
Ik weet niet hoe dat bij u is, echter voor mij betekent deze periode dat er
meer tijd beschikbaar is om te lezen. Zo lees ik op dit moment: ‘De
uitvinder van de natuur, het avontuurlijk leven van Alexander von Humboldt’. Hoe deze begaafde wetenschapper en ontdekkingsreiziger, een van
de bekendste mannen van Europa was, tot leven wordt gewekt door
schrijfster Andrea Wulf. Deze Alexander leefde van 1769 tot 1859, en was
een visionair in zowel moreel als wetenschappelijk opzicht. Hij ontdekte
hoe alles met elkaar samenhangt in de natuur.
Eigenlijk zoals we nu helaas zien bijv. in de verspreiding van het Covid-19
virus. Inderdaad hoe menselijk gedrag van invloed is, in veranderingsprocessen die plaatsvinden in het klimaat.
Dat brengt mij bij het nadenken hoe wij als ouderen, o.a. leden van de
KBO, een nieuwe bijdrage kunnen leveren voor de huidige generaties.
Wij die nog hebben geleerd om spaarzaam om te gaan met alles wat wij
gebruiken. Ik denk maar aan het gegeven bij mij thuis, dat nooit voedsel
werd weggegooid, maar de volgende dag alsnog verwerkt werd bijv. in de
soep.
Wij dienen dus niet stil te zijn maar onze stem te laten klinken in alle
mogelijkheden die ons gegeven worden in de huidige tijd van sociale
media. Waarbij voor mij geld, hoe ik in mijn bezinningsmomenten ruimte
maakt om Gods aanwezigheid te laten zijn. Die ons allen, in haar en zijn
natuur heeft geschapen.
Om elkaar tot steun te kunnen zijn. Elkaar te helpen, te troosten, te bemoedigen. Om solidair te zijn met de ‘kleinen’ en ‘groots’ te zijn in het delen van kennis, kunde, en dienstbetoon. Dat betekent de ‘vrijheid’ verstaan
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die ons allen gegeven is om puur te leven, zoals Alexander von Humboldt
dat in zijn tijd heeft gedaan. En zijn erfenis komt gelukkig opnieuw aan
het licht van deze tijd.
Is dat niet de opdracht voor ieder van ons en voor uw organisatie KBO?
Om nieuwe vormen te ontwikkelen van contact en betrokkenheid op elkaar. Vanuit die kostbare schatten die ieder van ons heeft ontdekt, in vrijheid, en die (opnieuw) doorgegeven dienen te worden aan de volgende
generaties. Waarbij elke vorm van bedreiging (nu het Corona) uiteindelijk
kansen biedt om onze wijze van leven en samenleven onder de loep te
nemen. En van alle kanten gedachten hierover te delen, te bevragen, in dialoog. Te onderscheiden van echt is en onecht.
Moge de ‘Geest van de waarheid’ in het licht van Pinksteren u en mij daarbij bezielen.
Vrede en alle goeds,
pastoor Hans Boogers

Geen wederopbouw zonder de mensen
die dit land hebben opgebouwd!
Ouderen bouwden onze samenleving op en dragen dagelijks op vele manieren bij aan ons land. Ze zijn onze opa’s, oma’s, vaders en moeders,
broers en zussen. Er klinken in deze crisis echter steeds vaker pijnlijke
woorden over onze senioren. Voor de een zijn kwetsbare ouderen ‘dor
hout’ dat door het coronavirus wordt gekapt. Anderen houden het iets beschaafder en pleiten voor een 60-min-samenleving en leeftijdsgrenzen bij
het heropenen van de horeca.
We merken dat de saamhorigheid en solidariteit van de eerste fase van
deze crisis onder druk is komen te staan. We vrezen dat wat nu alleen nog
maar sporadisch wordt geopperd zomaar gemeengoed kan worden. Nog
even en onze ouderen zijn het blok aan het been van de rest van de samenleving. Voor ons is dat een huiveringwekkende en onaanvaardbare
gedachte.
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Uit de grond van ons hart en op grond van alles waarin we geloven, zeggen we hier luid en duidelijk: we gaan dit land niet opnieuw opbouwen
zonder de mensen die dit land al eerder hebben opgebouwd! Zij zijn nu
van onschatbare waarde en dragen elke dag bij.
In deze coronacrisis laten we niemand in de steek en hoort iedereen – ongeacht leeftijd – er helemaal bij. In de komende periode van heropening
mag niemand worden voorgetrokken en niemand worden afgeschreven.
Als we het in het maatschappelijke debat over onze ouderen hebben, dan
gaat het over mensen die onze samenleving na de oorlog hebben opgebouwd. Het gaat over de generatie die onze welvaart en vrijheid in de
schoot heeft geworpen. Ouderen aan wie we zoveel te danken hebben en
die ons land dagelijks veel bieden. Het is een kwestie van beschaving om
in deze crisis pal voor hen te staan.
In ons dagelijks leven maken wij ons steeds sterk voor de belangen van
ouderen. Al eerder hebben wij onze krachten gebundeld en stelden we het
manifest ‘Waardig Ouder Worden’ op. Al onze aanbevelingen hebben
daarna een plaats in het huidige regeerakkoord gekregen.
Nu is het opnieuw van belang om onze handen ineen te slaan en duidelijk
te maken dat juist ook nu onze ouderen het recht hebben op bescherming,
perspectief en op de ruimte om waardig ouder te worden.
Natuurlijk vinden er volop ethische gesprekken plaats over de vraag of
een kwetsbare oudere nog naar de Intensive Care kan gaan. Natuurlijk
moeten we bij de bezoekregeling voor verpleeghuizen het gezondheidsrisico - ook voor het personeel - en de kwaliteit van leven afwegen.

Dat zijn gesprekken die volop worden gevoerd, maar dat mag nooit een
gesprek tussen jongeren over ouderen zijn, maar moet altijd een gesprek
mét ouderen zijn. En altijd een gesprek waarin voorop staat dat elk mens
telt en elk leven waardevol is.
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Als er ergens wordt geleden in deze crisis dan is dat zeker ook door ouderen. Er is geweldige zorg in verpleeghuizen en buurten, maar de eenzaamheid valt veel ouderen heel zwaar. Des te belangrijker dat de positie van
mantelzorgers en familieleden zwaar weegt en dat er gezocht wordt naar
veilig contact met hun geliefden in isolement. Ouderen willen niet alleen
dagen aan hun leven toevoegen, maar ook leven aan hun dagen.
Dit is het moment om de grote waarde van onze ouderen te onderstrepen.
Zij kunnen, mogen en willen nog volop bijdragen aan onze samenleving.
Dit is het moment om duidelijk te maken dat we bij het zetten van nieuwe
stappen niemand zullen achterlaten. Wij roepen iedereen die zich in het
maatschappelijke en politieke debat mengt op om zich ook uit te spreken:
geen wederopbouw zonder de mensen die ons land eerder hebben
opgebouwd!
Manon Vanderkaa, KBO-PCOB,
Jan Slagter, Omroep MAX en
Gert-Jan Segers, ChristenUnie

Blijf in contact, met videobellen
Wij ondervinden dagelijks inmiddels
allen hinder van het coronavirus. Zo
wordt aangeraden om bezoek aan
senioren te mijden. Om het contact niet
helemaal te verliezen kan het handig zijn
om gebruik te maken van videobellen,
zodat u elkaar niet uit het oog verliest.
Weet u niet hoe dit werkt of vindt u dit lastig? Jowtube.nl heeft filmpjes
gemaakt waarin zij uitleggen hoe je precies moet videobellen via de
verschillende online diensten (WhatsApp, Facetime, Skype).
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Heilige Corona
patroonheilige tegen epidemieën
Wat velen niet weten: 'Corona' of 'Korona' /
'Stephania' is de naam van een relatief onbekende
heilige van de katholieke kerk, die waarschijnlijk rond
160 in Egypte of in Syrië of in Antiochië is geboren en
die op 16-jarige leeftijd het martelaarschap onderging.

De vroegchristelijke martelaar stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige
leeftijd in de tijd van vervolging van christenen samen met haar vader, St.
Victor van Siena. Volgens andere bronnen was Corona de vrouw van de
martelaar Victor. Ze werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te
troosten die werden gemarteld.
Haar dood was erg wreed. Haar herdenkingsdag is 14 mei.
Keizer Otto III. (983 - 1002) bracht relikwieën van de heilige Corona naar
Aken, waar ze in de kathedraal worden bewaard. De heilige Corona
werd Co-patroonheilige van het “Aachener Marienstift". In de 14e eeuw
bracht keizer Karel IV relikwieën naar Praag.
De heilige wordt vooral vereerd in Oostenrijk, Beieren en Bohemen. In St.
Corona am Wechsel bij voorbeeld werd een beeld van de heilige gevonden
in een holle lindeboom gevonden, een kapel werd opgericht en de
bedevaarten werd een bedevaartsplaats. Ook in St. Corona am Schöpfl, St.
Corona bij Staudach en de Handlab zijn bekende bedevaartkerken.
Houthakkers zochten in hun vaak gevaarlijke beroep bescherming en hulp
van St. Corona. Met haar hoopten ze op 'begrip' en hulp voor hun zorgen
want de heilige Corona werd gedood door twee palmbomen.
De Oostenrijkse munteenheid werd tot 1924 genoemd naar de heilige
"kroon". Deze heilige wordt ook aangeroepen bij geldzaken - ze is de
beschermheilige van zakenmensen.
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En het verbazingwekkende: de heilige is naast "standvastigheid in het
geloof" ook verantwoordelijk voor epidemieën - ook al is dat maar een
plaatselijke traditie: In St. Corona am Wechsel werd deze heilige al in de
16e of 17e eeuw bij vee-epidemieën aangeroepen.
Het feit dat het Coronavirus door dieren bij de mens terecht kwam, is ook
een element dat deze lokale Oostenrijkse traditie met onze coronavirus-tijd
verbindt. Laten we haar speciaal aanroepen in deze dagen om bij God
voorspreekster te zijn tegen dit virus!
Br. Ignatius Maria

Wekenlang zon, blauwe lucht
compensatie voor
ongemak van Corona.
Maandenlang
alles op de handrem
dichtbij en wereldwijd.
dan - heel voorzichtig in de eerste versnelling
afstand houden
en goed manoeuvreren.
in de tweede versnelling
iets meer ruimt
vooruitzien naar de toekomst
dat eens
het moment komt
om over te schakelen
naar de derde versnelling.
Henny van der Weiden.
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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN
Dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij Anita van Basten,
A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarna het te betalen dagtochtbedrag storten op rekening:
NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Ondergetekende
Naam

: ______________________________________

Adres

: ______________________________________

Woonplaats en postcode : ______________________________________
Telefoon

: ______________________________________

Schrijft zich hierbij in voor de dagtocht
Bestemming

: ______________________________________

Datum

: ______________________________________

Dieetwensen

: ______________________________________

In geval van nood waarschuwen :
telnr.______________________ van (naam) _____________________
Woonplaats
____________

Datum

Handtekening

______________

_______________________
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Vertegenwoordiging KBO Stad-Utrecht
Naam

Telefoon / Email

COSBO bestuur

Inge Bouter

inge.bouter@planet.nl

Ouderen Advies Commissie

Inge Bouter

inge.bouter@planet.nl

Minimabeleid

Mildred Vlutters

030 272 25 44

Ouderen adviseur

Hans Stahl

06 165 32 419

Coördinator belastingservice
Eduard Verkadelaan 115
Telefoon:
030 251 37 30 Email:

Joyce Tjoa
3584 GT Utrecht
belastingservice@kbostadutrecht.nl

Alarmnummer algemeen bij spoed:
Alarmnummer voor doven en slechthorenden:
Brandweer
Politie
Politie voor doven en slechthorenden

112
0800 – 8112
112
0900 – 8844
0900 – 1844

‘WhatsApp’ de gemeente Utrecht!
Via 06 - 24 92 76 65 kunt u een WhatsApp-bericht sturen aan de
gemeente Utrecht. U krijgt tijdens kantooruren zo snel
mogelijk antwoord op uw vraag. WhatsApp is een handig communicatie
middel voor iedereen met een zogeheten smartphone.

Juristen- en Pensioentelefoon bereikbaar op:
Juristentelefoon (030-340 06 55)
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Donderdag 13.00 – 15.00 uur
Pensioentelefoon (030-340 06 55)
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Donderdag 13.00 – 15.00 uur
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Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:
•
•

Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveaus
U ontvangt de maandelijkse KBO-PCOB magazine en de Rondomme, het maandelijks informatieblad van de KBO Stad-Utrecht

•

Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.kbo-pcob-voordeel.nl en in het maandblad KBO-PCOB magazine
Belastinginvulhulp voor het invullen van de jaarlijkse
Belastingaangifte
Korting op de Zorgverzekering middels advies op maat
Informatie, advies en ontspanningsmiddagen
Het kunnen deelnemen aan daguitjes en meerdaagse reizen

•
•
•

Contributie:
De contributie voor 2020 bedraagt € 30,00 over te schrijven naar
Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht.
Per automatische incasso is deze € 28,50, wanneer u al lid bent kunt hiervoor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één
jaar.
Beëindigen Lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per
e-mail geschieden op uiterlijk 30 november van het kalenderjaar.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de voordelen van het
lidmaatschap beëindigd.
Opzeggen bij de ledenadministratie,
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
E-mail: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl
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Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht
Mevrouw
Voorletters
Tussenvoegsel
Naam

De heer (kruis het gewenste hokje aan)
: _____________________________________________
: _____________________________________________
: _____________________________________________

Adres
: ______________________________________________
Postcode
: ____________ Plaats: __________________________
Geboortedatum : ______________________________________________
Telefoon nr.
: ______________________________________________
Mobiel nr.
:______________________________________________
E-mailadres
: ______________________________________________
Aangemeld door het lid: _________________________________________
Datum : ____________________________________________________
Bankrekening IBAN nummer: ____________________________________
Ten name van: __________________________________________________
De contributie bedraagt: (kruis het gewenste hokje aan)
28,50 euro per jaar d.m.v. een automatische afschrijving
30,00 euro per jaar door middel van een overschrijving
Datum: __________________________________
Handtekening : ___________________________
Het formulier verzenden naar:
Ledenadministratie KBO Stad-Utrecht
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
E-mail: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl

20

