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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 Voorzitter,
Het nieuwe jaar is begonnen. Normaal wens je dan als voorzitter tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst alle leden en hun naaste een gezond jaar maar
ook een jaar zonder eenzaamheid. Een jaar van elkaar weer ontmoeten bij
en na de eucharistieviering, dagtochten en gezellige middagdagen.
Natuurlijk wens ik u een jaar veel gezondheid en het mogen ontvangen
van veel liefde van u partner, familie, kennissen en buren. Maar dat u
steun mag ontvangen vanuit u geloofsgemeenschap.
Een mooi initiatief van de vrijwilligers van de Rafaelkerk in Overvecht. Zij
schrijven in een brief aan de leden van geloofsgemeenschap. Hierin schreven ze: ‘Je kunt niet in je eentje kerk zijn. Kerk zijn is samenkomen’.
Dat ze de gelovigen missen en dat ze hopen dat we zo snel als mogelijk
weer samen kunnen zijn, samen bidden en samen koffiedrinken.
Deze mooie woorden zijn ook van toepassing bij het bestuur en de
vrijwilligers van de KBO-stad Utrecht. Ook zij missen hun leden nu het
samenkomen nu niet mogelijk is.
Maar hoe krijg je nu het coronavirus eronder. De maatregelen stapelen
zich op en steeds meer mensen voelen zich geïsoleerd in hun woning.
Ondanks dat de kachel de juiste warmte afgeeft is het voor veel mensen
steeds kouder geworden binnen in huis. De eenzaamheid die deze mensen
ervaren wordt steeds groter.
Eerst mochten twee mensen op viste komen wat nu terug gebracht is naar
een en het meest in grijpende maatregel is het invoeren van de avondklok.
Je zal er maar naar uitkijken, dat je na een dag van alleen zijn, uitkijkt
naar dat een bezoekmoment van familie en/of vrienden. Dat ene moment
op de dag is je nu ook af genomen.
Laten we maar hoopvol zijn aan het begin van het nieuwe jaar met de start
van het vaccineren. Wens u heel veel liefde en gezondheid.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
mevr. H.M.S. van Geffen – Schelle, dhr. F.J.M. Reijnen, dhr. WNJ Goes
dhr. D.F. van Leeuwen, mevr. M.H.G. van de Klok-Ultee
Dat zij moge rusten in vrede.
We heten welkom
dhr. S. van der Veen, mevr. A.M.C. van Kooten, mevr. M.J. van Doorn
dhr. F.C.L.A.J. Gerards, Dhr. A.P.M.M. Willemen, Mevr. E. Menting,
Mevr. M. de Klerk, Mevr. CJM Roos-Egbers, Mevr. MEM van der Weij
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

KBO Eucharistieviering
Aloysiuskerk
Vrijdag 19 februari 2021
Aanvang: 10:00 uur
Adriaan van Ostadelaan 2, 3583 AJ Utrecht (Ingang tussen de kerk en
Pastoraal Centrum) Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)
Halte: Adriaen van Ostadelaan
Bij het betreden van de kerk word u verzocht u handen te desinfecteren
met de klaarstaande desinfecterende gel.

Rijbewijskeuring “75 jaar en ouder”
U kunt hiervoor een online afspraak maken via www.regelzorg.nl
of telefonisch via telefoonnummer: 088 – 23 23 300 (tijdens
kantooruren) Zie ook op de website van de KBO stad Utrecht.
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Cartamore
Een leuk en spannend kaartspel voor jong en oud(er)!
Nederland is weer in de ban van de spelletjes. Dat is in elk geval een
positieve opbrengst van deze coronatijd.
Piet van Eekelen, lid van KBÓ Molenhoek, bedacht samen met zijn jongere
broer, het kaartspel Cartamore. Een leuk en spannend spel voor jong en
oud(er}.
Zoals bij veel kaartspellen moeten er rijtjes
worden verzameld. Rijtjes van ruiten,
klaveren, harten en schoppen, oplopend in
waarde. Die rijtjes staan in een houten blok
met sleuven. Erg prettig, want dat is
overzichtelijk en je hoeft de kaarten niet vast
te houden.
Voor senioren vaak, maar zeker ook voor kleinkinderen prettig! Het is
mogelijk om één spelletje te spelen, maar er kan ook met een scorelijst
worden gespeeld. Dan kan dit spel beslist een mooie manier zijn, om een
middag of avond gezellig door te brengen. Als u alleen bent, kunt u het
spel ook alléén spelen. Ook daar is een instructie voor.
Een spel dat je alleen kunt spelen, maar ook heel goed met een kleinkind.
Ze leren er spelenderwijs tellen mee en de verschillende kleuren en
vormen van het kaartspel.
Piet van Eekelen, ook senior, is beslist niet uit op winstbejag. "Zijn doel
met dit spel is om ouderen, maar ook anderen, gewoon een leuk spel te
bieden. Het er gaat er Piet en zijn broer om dat de kosten gedekt worden.

Mooie uitvoering
Het spel ziet er mooi uit, met mooie houten kaartenblokken. Het is er in
een versie voor 1 persoon (€ 15,-) en een versie voor twee personen (€25,-)
De luxe uitvoering, in het houten kistje, kost €35,-. De prijzen zijn inclusief
verzendkosten.
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Er zitten ook duidelijke instructies bij voor de diverse spel mogelijkheden.
Uiteraard kan de versie voor twee personen, ook door twee personen
alleen gespeeld worden! Bestellen kan via: p.eekelen39@gmail.com.

Ons geheugen is als een archief,
alles keurig geborgen: vreugde, zorg en lief.
Openen we nu en dan een lade
ontdekken we hier en daar wel wat schade,
maar soms is er ook een blijde lach
als herinnering aan een prachtige dag.
Ook zien we stukjes van mooie momenten
toen we gebruik maakten van onze talenten.
Eén lade staat een beetje bol
van liefde en aandacht - helemaal vol.
In de onderste la is er dan net nog plaats
voor de vergissingen, gevallen steken,
de losse eindjes, de scheve schaats..
Die doen we dan maar snel weer dicht,
terugziend is er toch wel evenwicht
én al is niet álles even sterk..
leven is én blijft toch MENSEN werk.

Henny van der Weiden.
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Zegen over de maand Februari
In het Licht van het Kristus-Kind
Ook al zijn alle kerststallen weer opgeruimd, de ossen en ezels weer
ingepakt, de kerstbomen weer gerecycled, tocht eindigt de Kristus-tijd pas
op 2 februari. Want dat is de 40e dag van Kerstmis: Kindje Jezus wordt
overeenkomstig de Joodse Wet naar de tempel gebracht.
Welnu, daar in dat grote Godshuis te Jeruzalem gebeurt iets belangrijks
voor de KBO en PCOB. Dat verhaal kan, zeker in Februari, als Evangelie
functioneren in de ouderenviering en worden opgehangen in de
ontmoetingsruimte, duidelijk zichtbaar boven alle koffie- en theekopjes.
Het feest heet: “Opdracht van de Heer”, ofwel in katholieke volksmond:
“Maria-Lichtmis”. Waarom een typisch KBO / PCOB-verhaal? Wel, als de
jonge Jozef en Maria binnenkomen, zijn daar ook twee oudere mensen, een
man en een vrouw. Ze zijn daar niet toevallig, geen lid van de
ouderenvereniging “Methusalem”. Neen, ze zijn daar om God te dienen,
om te bidden en de Schepper lof te prijzen.
Oude man
Simeon, een vroom man, werd door de Heilige Geest naar de tempel
gedreven. Hebt u daar ook wel eens last van? Zomaar maar midden in
Utrecht of (zoals men zegt) op vakantie in buitenland plotseling de
onweerstaanbare aantrekkingskracht van een kerk te voelen?
Als u dat voelt, dan verzeker ik u (citaat van de apostel Paulus): “Het is
Gods Geest die u drijft.” Zo in ieder geval liet Simeon zich door die Geest
leiden. En hij was er. Hij mocht het goddelijk Kind vasthouden, niet een
beetje sentimenteel als een tranende opa, maar als een wijze, van God
vervulde grijsaard die in de ziel van dat Kind keek: “Ziedaar dit Kind, licht
voor de volken, glorie voor Israel”. Simeon doet mij denken aan die opa’s die
tegenover hun kleinkinderen met liefde en gevoel over God praten.
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Oude vrouw
Daar is ook Hanna, in haar jeugd zeven jaar getrouwd geweest, daarna
een weduwe van 84 jaar. Wat deed ze allemaal als weduwe op die leeftijd?
Wel, ze verbleef niet in een zorgcentrum, eerder zorgde zij in de tempel
voor de zaken van God en van andere mensen.
Ze deed niet af en toe een gebedje, ze onthield zich niet af en toe van een
glaasje advocaat, neen, ze diende God dag en nacht met bidden en vasten.
Dat is op die leeftijd wel even een bijzondere tijdbesteding, een
uitzonderlijke hobby! Als op dat moment die absoluut unieke en Heilige
Familie de tempel binnentreedt, ja, hoe kan het anders, dan is daar Hanna.
Wat staat er nu geschreven? “Zij loofde God en sprak over het Kind tegen allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.” Die Hanna doet me denken
aan die oma’s, waarvan jonge mensen (bijvoorbeeld trouwpaartjes) mij
vertellen, dat ze van oma hebben leren bidden en een warm gevoel voor
God hebben gekregen.
Corona
Beste ouderen van de KBO en de PCOB, voor deze maand dus deze tip:
“Wees Februari 2021 zoals Simeon en Hanna, maar beter, zoals deze twee
ouderen, alle maanden van het jaar, ja, alle jaren van uw leven. Ik kan u
vertellen, dan bent een kostbare steen in de kroon van het koningskind
Jezus, of in eigentijdse woorden: “in de Corona van Jezus”.
Misschien hebt u, dat is nou eenmaal onvermijdelijk bij het vorderen der
jaren, een klacht hier of een klacht daar, een pijn hier of een pijn daar, een
verdriet hier of een verdriet daar. Dan doet u wat die jonge Jozef en Maria
deden met hun geliefde Kind: zij gaven het aan God. Daarom heet het
Feest ook “Opdracht des Heren”. Zij droegen hun Kind op aan God. Als u
dus uw klacht, uw pijn, uw verdriet aan God opdraagt, dan hebt u één van
de doorns “uit de Corona van Jezus” getrokken.
Priester Koos Smits,
Katholiek Utrecht - Sint Martinusparochie
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Contributie 2021
Èen nieuwe lente een nieuw geluid…zo schreef de
dichter Herman Gorter. Nog net geen lente maar wel
een nieuw jaar en dat betekent weer tijd voor de
jaarlijkse contributie.
Bij leden die toestemming hebben gegeven voor een
automatische incasso, zal de inning van de contributie
in de eerste helft van februari plaatsvinden.
De leden die hiervoor géén toestemming hebben gegeven worden
vriendelijk verzocht € 30,00 vóór 1 maart over te maken naar
rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad Utrecht onder
vermelding van uw naam.
Mocht u alsnog gebruik willen maken van de automatische incasso, dan
kunt u gebruik maken van het formulier dat u achter in de Rondomme
kunt vinden. U kunt natuurlijk ook een incassoformulier aanvragen bij de
ledenadministratie van KBO-stad Utrecht.
Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met
telkens één jaar.
NB: Bij automatische incasso ontvangt u een korting. De contributie is
dan € 28,50.

Els Kleintunte
penningmeester
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KBO-PCOB wil structurele aanpak
om stapeling van eigen bijdragen
te beperken
Focus
Verbeter het beleid tegen stapeling van eigen bijdragen in de zorg en maak
eerdere maatregelen hiertoe duurzaam. Hiervoor pleiten KBO-PCOB,
Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) bij de Tweede Kamer.
“Nu het einde van de tijdelijke bevriezing van het eigen risico in zicht
komt, wordt het tijd de volledige afschaffing of een rigoureuze structurele
verlaging hiervan in gang te zetten”, aldus KBO-PCOB directeur Marcel
Sturkenboom.
Daarnaast zijn er diverse andere maatregelen mogelijk, waaronder het
permanent maken van de tijdelijke maximering van de eigen bijdrage voor
geneesmiddelen.
Duurzame aanpak nodig voor verminderen van stapeling van
zorgkosten én meerkosten.
De Tweede Kamercommissie VWS debatteerde op 14 januari 2021 met
minister Van Ark over onder andere de eigen bijdragen in de zorg.
Ondanks de (soms tijdelijke) maatregelen die het kabinet de afgelopen
jaren heeft genomen om dit probleem te verminderen, komen er nog altijd
mensen in de problemen door een stapeling van eigen bijdragen.
Zo moeten patiënten die de jaargrens bij zittend ziekenvervoer
overschrijden twee keer een eigen bijdrage betalen en is er geen goede
reden waarom er nog steeds een eigen bijdrage voor hoortoestellen wordt
gevraagd.
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Daar komt bij dat mensen met een beperking of chronische ziekte,
waaronder veel senioren, niet alleen worden geconfronteerd met de
kosten van hun zorgverzekering, het verplichte eigen risico en eigen
bijdragen voor de Wmo, Wlz en Zvw. Zij betalen daar bovenop ook
rekeningen voor niet-verzekerde zorg, zoals hulpmiddelen, fysiotherapie,
maaltijdvoorzieningen en medicijnen.
Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en KBO-PCOB willen dat er een
duurzame aanpak komt voor het verminderen van de stapeling van
zorgkosten én meerkosten.
Marcel Sturkenboom: “Een structurele aanpak van de eigen
betalingsproblematiek moet hoog op de agenda voor het nieuwe
regeerakkoord, anders betalen kwetsbare senioren de komende jaren weer
in toenemende mate de hoofdprijs”.
Maatregelen die het kabinet kan nemen zijn onder meer het opheffen of
substantieel verlagen van de drempel om fysiotherapie te krijgen uit de
basisverzekering, en koppeling van de eigen bijdrage voor zittend
ziekenvervoer aan de indicatie waarvoor zittend ziekenvervoer is
afgegeven in plaats van afrekening op jaarbasis te verrekenen.
Nodeloos ingewikkeld
Behalve dat de eigen betalingen zich opstapelen, zijn ze ook nodeloos
ingewikkeld. Er bestaan allerlei verschillende regelingen en varianten
waarin de betalingen verschillend zijn vormgegeven. Patiënten en hun
naasten weten vaak niet waar ze terecht kunnen met vragen. Dit kan beter.
Eigen bijdragenregelingen moeten eenvoudiger worden met een betere
onderlinge samenhang.
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Hulp bij uw belastingaangifte?
KBO Stad Utrecht helpt u graag

Wanneer u hulp wilt bij het invullen van uw belastingaangifte of vragen
hierover heeft, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail of een brief
sturen aan de belasting coördinator van de KBO-stad Utrecht.
Vermeld altijd uw lidmaatschap nummer, naam, adres, postcode,
woonplaats en telefoonnummer.
Vanaf maart 2021 wordt dan contact met u opgenomen voor het maken
van een afspraak. Vanaf 2 maart 2021 kunt u ook telefonisch contact
opnemen met de coördinator belastingservice.
U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg en huurtoeslag.
Voor de hulp bij het invullen betaalt u, net als in voorgaande jaren, een
bijdrage voor de te maken kosten. De bijdrage is voor dit jaar gesteld op
€ 12,50 voor een individueel lid en met partner € 17,50.
Voor ouderen vanaf 65 jaar geldt voor een alleenstaande een
inkomensgrens van € 35.000,= en voor gehuwden/ partners en
samenwonenden een inkomensgrens van €55.000,= per jaar.
Coördinator belastingservice:
Joyce Tjoa,
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
Email: belastingservice@kbostadutrecht.nl
Telefoon: 030 251 37 30
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Loslaten?
Hoe belangrijk zijn vrienden, vriendinnen; zijn ze sòms ook bondgenoten
voor je? Om aanspraak met elkaar, soms om overleg en niet in de laatste
plaats “een mens moet op zijn tijd zijn/haar verhalen even kwijt?”
Als je in je leven zulke mensen, bondgenoten om je heen hebt.
Maar ook wanneer je zelf voor anderen die aanspraak kunt zijn. Dat kan
werken als een soort “reisverzekering” voor het leven.
Ja en het kan gebeuren: je komt in de situatie dat je elkaar moet loslaten.
Op zo’n moment ervaar je hoezeer je elkaar nodig hebt. Je voelt je misschien onzeker of bezorgd: neemt de ander wel de goede beslissing. Je
kunt niet anders dan het accepteren.
Maar nu kan deze “reisverzekering” betekenen dat je altijd op elkaar blijft
wachten. Op wat voor manier dan ook. Elkaar terugzien, ervaren dat je
elkaar niet vergeten bent. Dat je de draad van wat je voor elkaar betekende
weer kunt oppakken.
Hier moet ik aan denken bij een verhaal in het boek: “Altijd onderweg”,
geschreven door Geert Dedecker:
Een vader en een zoon staan aan de oever van het water, elk met hun eigen gedachten. Er ligt een roeibootje. Opeens zegt de zoon: Daar wil ik
heen, naar de overkant. En vader zegt: zou je dat wel doen? Het kan gaan
waaien, stormen – kan dat wel? Ja, zegt de zoon, ik wil het proberen. De
vader, bezorgd: Maar zal ik dan niet met je meegaan? Het kan koud worden. Je zult je eenzaam voelen. En als het donker wordt, is het dan niet
beter dat ik bij je ben? Dat we samen zijn? Nee, zegt de zoon, ik wil weten
of ik het kan. Ik wil het proberen. Maar weet je, als ik terugkom, wil je hier
dan zijn? Wil je op me wachten?
Er zijn voor de ander, maar ook ruimte geven …. Dat maakt dat je nooit
echt alleen bent. Dat je kunt loslaten. Omdat je voelt dat de deur open
blijft staan!
Paula Vermeulen
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Dagtochten 2021
Moge 2021 heel veel mooie momenten in zich herbergen, opdat het in vele
opzichten ellendig verlopen 2020 voor ons allemaal zich kan helen. Daarvoor hebben we nu perspectief nodig. Een punt waar naar we kunnen uitkijken.
Vandaar hierbij een opgave van de onder voorbehoud gereserveerde dagtochten voor dit jaar. Wie weet kunnen we heerlijk met elkaar op dagtocht
en in gesprek met elkaar onze wederwaardigheden delen. Wat een vooruitzicht !
U leest uiteraard tijdig in de Rondomme of op de KBO-Stad-Utrecht-site
wanneer er definitief een dagtocht plaats zal vinden; wat de opstaptijden
e.d. zullen zijn en hoeveel de kostprijs bedraagt. Daarna – als eerste – via
het inschrijfformulier u bij mij opgeven.
Zijn er nog corona gelegateerde maatregelen te nemen, dan verneemt u
dat uiteraard ook. En mocht een dagtocht eerder dan de geplande in juni
2021 mogelijk zijn, dan hoort u dat direct.
Voor nu: “Houdt nog even vol. En …. blijf zo gezond mogelijk.”
Anita van Basten
Geplande dagtochten – alle op een dinsdag – voor de maanden juni t/m
december 2021 met in de loop van de ochtend 'ergens' koffie met gebak
en een altijd zo toeristisch mogelijke busroute

29 juni :

Diner Dekselse Pannetjes bij Brasserie KriebelZ in Terwolde
Bakkersmolen Schuld Elburg = o.a. met live camera & headset.

27 juli :

Koffietafel met kroket Herberg de Klomp in Vilsteren
entree Vijvertuin Ada Hofman in Loozen + film en gids
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24 aug :

De Tulperij in Voorhout = koffie + appeltaart en excursie
bloemen koffietafel met soep en rondvaart bij Hotel Chariot in
Aalsmeer.

28 sept. :

'Wtlof arrangement' bij Rest. De Goede Aanloop in Tollebeek
Museum Schokland in Schokland.

26 okt. :

Dagtocht: Kris Kras Tukkerland met bezoek Synagoge
Enschede en gidsen. (Vertrek Utrecht Gloriantdreef Overvecht:
08.30 uur)

23 nov. :

12.30 uur bij Brasserie KriebelZ in Terwolde: boerenkool/zuurkool/ hutspot uitgebreid Kaarsenmakerij Smallert
te Emst excursie + zelf kaarsen maken.

21 dec. :

Avri Tuincentrum in Oosteind = snuffelen (kopen) +
koffie/gebak in Terheijden bij de Gouden Leeuw een
Brabantse koffietafel entree Basiliek Oudenbosch met gids
afsluiting 4-gangen kerstmenu bij Restaurant Onder de
Pannen te Leerbroek

Vastenactieproject 2021
Elk kind naar school in Zuid Afrika
Een project van de Utrechtse Katholieke kerken
De Vastentijd valt vroeg dit jaar. Vanaf
Aswoensdag 17 februari bereiden wij ons 40
dagen lang voor op Pasen. We leven wat
soberder. Zo blijft er geld over voor mensen in
nood. Via de jaarlijkse Vastenactie. Dit jaar
hebben de parochies St. Martinus en Licht van
Christus gekozen voor een gezamenlijk project.
We steunen het werk van een Nederlands
artsenechtpaar in de Townships van Zuid-Afrika.
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Zij zijn daar al 25 jaar bezig om kinderen te helpen via onderwijs. Want
alleen zo kun je een vak leren en daardoor uit de armoede komen. Het
begint met kinderen op school eten geven, en onderwijs. Zo krijgen ze een
kansrijkere toekomst.
Via een ouder van een kind op de Dominicusschool en een leraar van die
school zijn we bij dit project uitgekomen. We hebben een kort lijntje met
het artsenechtpaar, zij hebben een stichting opgericht onder de naam
Ndlovu Care Group.
Vastenactie ondersteunt dit project. Dat betekent dat uw gift met 50%
wordt verhoogd. Tien euro geven is dus 15 euro voor het project. U kunt
uw gift overmaken op rekening: NL33 ABNA 0234 1592 27 van
RK Utrecht, onder vermelding van 'Vastenactie 2021.
De komende tijd krijgt u meer informatie, onder andere via de website
www.rkdu.nl. die nu in ontwikkeling is, maar ook via de nieuwsbrieven
en de mededelingenbladen in de kerken
en tijdens de vieringen.
Help de kinderen in Zuid-Afrika naar school. Van harte aanbevolen! De
startbijeenkomst van de Vastenactie vindt plaats op donderdag 18 februari
van 20.00-20.30 uur in de Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4.
Voor deelname aan de bijeenkomst dient u zich op te geven:
secretariaat@katholiekutrecht.nl of Tel: 030 -254 61 47.
Deze bijeenkomst is ook te volgen via het kanaal van de Rafael met een
livestream met deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=KuXrwZd9SS8.
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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 65kunt 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, hetmaandelijks informatieblad van de KBO Stad-Utrecht

•

Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.kbo-pcobvoordeel.nlen 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 2021 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
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