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Bestuur KBO stad - Utrecht 
 

Voorzitter:      Hans Stahl  
Mobiel:       06 165 32 419 
  

Secretaris:      Mien Leistra 
Adres:       Schorteldoeksesteeg 1 3732 HS  De Bilt  
Tel:        030 697 62 41 (tussen 19:00-20:00 uur) 
Email:       secretariaat@kbostadutrecht.nl 
  

Penningmeester:    Vacature  
Email:       penningmeester@kbostadutrecht.nl 
  

Bankrekening nummer: NL06 INGB 0003944417 
t.n.v. KBO Stad-Utrecht 

  

Leden administratie:  Joyce Tjoa 
Adres:       Eduard Verkadelaan 115 3584 GT Utrecht 
Telefoon:      030 251 37 30 
Email:       ledenadministratie@kbostadutrecht.nl 
  

Communicatie:    Dick van der Horst 
Adres:       Merelstraat 8 3514 CN Utrecht 

Tel: 030 271 62 93 
  

Activiteiten:     Vacature 
Email:       activiteiten@kbostadutrecht.nl 
  

Notulist:      Charles Vrencken  
  

 

Medewerkers KBO stad Utrecht 
 

Redactie:       Dick van der Horst 
Adres:       Merelstraat 8 3514 CN Utrecht 
Telefoon.:      030 271 62 93 
Email:       redactie@kbostadutrecht.nl 
 

Webmaster:     webmaster@kbostadutrecht.nl 
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Ouderen adviseur:   Hans Stahl 
Mobiel:       06 165 32 419 
Email:       ouderenadviseur@kbostadutrecht.nl 
  

Coördinator belastingservice:  Joyce Tjoa 
Adres:         Eduard Verkadelaan 115 
           3584 GT  Utrecht 
Telefoon:        030  251 37 30 
Email:         belastingservice@kbostadutrecht.nl 
  

Senioren Reis Club Utrecht e o.: Anita van Basten 
Adres:          Oranje Nassaulaan 256 
            3523 VR Utrecht  

 
Telefoon:         030 296 00 93 
Email :          euau68gw@hetnet.nl 
   
Bankrekening:        NL15 INGB 0007539075 

T.n.v. SeniorenReisClubUtrecht e.o. 
 

Juristen- en Pensioentelefoon bereikbaar op tel: : 030 340 06 55 
Woensdag en donderdag: 13.00 – 15.00 uur   

 

Alarmnummer Spoed:  112  Ziekenwagen, Brandweer of Politie  
Alarmnummer voor doven en slechthorenden:  0800–8112 
 

Politie 0900–8844 
Politie voor doven en slechthorenden: 0900–1844 

 

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. 

 

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

 

www.kbostadutrecht.nl 

 

http://www.kbostadutrecht.nl/
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Mijn liefste wens 

opnieuw geloven in de mens, 

niet altijd wijzen op zijn falen 

maar duizend malen weer herhalen 

dat hij een deel is van Gods plan, 

daar wordt de wereld mooier van 

 

Toon Hermans 
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We hebben afscheid moeten nemen van:  
 
Mevr. J.E.K. Franken-Lancee, Dhr. W. Kok, Mevr. H.J. van der Weiden-van 
den Brink, Mevr. H.J.T. de Rijk 
 
Dat zij mogen rusten in vrede. 

 

We verwelkomen 
 
Mevrouw W.M. Sakkers, Mevrouw M. Boersma, Dhr. M.C.B. Meijer 
 
We verwachten u op een van onze activiteiten te mogen ontmoeten 

 
 

KBO stad Utrecht viering 
met Winterlunch  

Vrijdag 17 februari 2023 
 

Nicolaas – Monica – Jacobuskerk  
Boerhaaveplein 199 

3552 CT Utrecht 
 

 
U kunt uw auto in de wijk vrij parkeren of met het openbaar vervoer  
 
Vanaf Utrecht CS: Bus 7 (U-Ov) richting Zuilen Noord.  
Vanaf Zuilen   Bus 7 (U-Ov) richting Westerhaven via Utrecht CS 
Vanaf Overvecht  Bus 6 (U-Ov) Richting Galgenwaard via Utrecht CS 
 
Voor al deze verbinding geld uitstaphalte Nijenoord. Hiervandaan is het 
3 minuten lopen.  
 
11:00 uur  Eucharistieviering  

 Celebrant: priester O. Swijnenberg 

 Muzikale ondersteuning: Paul van Elst   
11:45 uur  Koffie /thee met wat lekkers 
12:30 uur Verzorgde winterlunch  
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De kosten voor deze lunch zijn: Leden:  € 5,00 en voor niet leden: € 6:50 
 
Wanneer u van deze heerlijke lunch wilt genieten kunt u zich tot en met 
maandag 13 februari opgeven middels het aanmeldingsformulier in deze 
Rondomme.  
U dient dit formulier te sturen naar Eduard Verkadelaan 115, 3584 GT 
Utrecht of per email: activiteiten@kbostadutrecht.nl. Voor verdere 
informatie kunt terecht bij Joyce Tjoa, tel. 030 251 37 30. 
 
Na aanmelding kunt u het te betalen bedrag overmaken op 
rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417  t.n.v. KBO Stad-Utrecht  
onder vermelding van lunch NMJ 17 februari 2023   
 
 
 

 Aanmeldingsformulier Winterlunch  

  

Datum: Vrijdag 17 februari 2023  Aanvang: 11:00 uur  

Nicolaas – Monica – Jacobuskerk  

Boerhaaveplein 199  3552 CT Utrecht 

Leden :  € 5,00 en Niet leden € 6:50.   

Naam:   Adres:   

Postcode:   Plaats:   

Tel:   Email:   

  

Aantal deelnemers      

Aantal niet leden      

Inleveren Joyce Tjoa   

Eduard 
Verkadelaan 115 

 3584 GT  Utrecht 

Email: activiteiten@kbostadutrecht.nl  

 
 

mailto:activiteiten@kbostadutrecht.nl
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Van de Voorzitter 
 

Nu we licht tijdens de kerst hebben mogen ontvangen, wat u mogelijk ook 

verlichting heeft gebracht, en het nieuwe jaar zijn binnengelopen, gaan we 

op weg naar Pasen.  
 

Voorafgaand aan de Kerst zijn we samen geweest. We waren te gast in de 

Johannes-Bernarduskerk voor de Kerstviering en een heerlijk warm- en 

koud buffet. De opkomst was iets minder wat vooral veroorzaakt werd 

door de gladheid waardoor diverse mensen hebben afgezegd uit angst op 

ongelukken. Ondanks dat het gevoel was dat het binnen net zo koud was 

als buiten hebben we elkaar warm kunnen houden door te genieten van 

het samen zijn.  
 

Ook met de Nieuwjaarsbijeenkomst waren de goden ons niet gezind. 

Wederom was het weer de spelbreker door een tapijt van sneeuw neer te 

leggen en legde ook de medewerkers van het busbedrijf het werk neer. 

Voor mensen was de Rafaelkerk dus niet bereikbaar.  Met de mensen 

hebben we kunnen genieten van een mooie viering het stampottenbuffet.    
 

Om de kerst- en nieuwjaarsbijeenkomst mogelijk te maken zijn we altijd 

afhankelijk van vrijwilligers. Daarom wil mijn dank uitspreken aan de 

priesters en muzikaal begeleider, de Koks Peter de Blok en Jos Sangers, de 

gastvrouw van de Johannes-Bernarduskerk, waarvan de naam mij is 

ontschoten, en alle andere die een bijdrage hebben geleverd. Een impressie 

hiervan vindt u in deze Rondomme. 
 

Omdat de ontmoetingsruimtes in Aloysius nog niet gereed zijn wijken de 

viering van februari 2023 uit naar de geloofsgemeenschap van de 

Nicolaas-Monica-Jacobus. Aansluitend aan deze viering kunt genieten van 

een heerlijke winter lunch. Verdere informatie leest u in deze Rondomme.    
 

Wanneer het vieren van Carnaval nog op uw verlanglijstje staat, na twee 

jaar niet te hebben kunnen vieren, wens ik hierbij veel feestvreugde. 

Vergeet dan ook niet om na deze feestvreugde om op woensdag het 

askruisje te ontvangen voor bezinning, boete en bekering.    
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Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent 
dat de contributie voor 2023 weer betaald moet 
worden. 

 
 

 
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 tweede 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. 
 
Penningmeester 
 

 
 
 

https://kbostadutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/01/cotributie.jpg


9 

 

Hoe bereid je je voor op ouder worden?  
Wat komt daar allemaal bij kijken? Sommige senioren denken hier al tijdig 

over na. Anderen zijn daar minder mee bezig. Vanuit het Netwerk Vitaler 

Oud wordt gewerkt aan meer bewustwording over een goede 

voorbereiding op ouder worden. Want belangrijke vragen zijn aan de 

orde, zoals; heeft mijn huis aanpassingen nodig? Of: ‘Wil ik in mijn 

huidige buurt blijven wonen? Hoe zorg ik voor voldoende beweging? Op 

wie kan ik een beroep doen als het nodig is? En welke organisaties kunnen 

mij helpen?’ 
 

Vanuit het Netwerk Vitaler Oud stimuleert KBO-PCOB met diverse lokale 

sociaal-maatschappelijke organisaties het gesprek hierover met senioren 

en andere belangstellenden. Het nadenken over de fase van ouder worden 

is net zo belangrijk als een schoolkeuze voor kinderen of ons huis 

aanpassen voor kinderen, maar wordt vaak niet zo benaderd. Deze fase 

biedt zo veel kansen en mogelijkheden, dus is een goede voorbereiding 

van groot belang. 
 

In dialoog 

In de bijeenkomsten van Netwerk Vitaler Oud staat de dialoog centraal. 

Samen in gesprek over de voorbereiding op het ouder worden. Er wordt 

gewerkt aan de hand van de dialoogmethode, waarbij alle deelnemers 

vanuit gelijkwaardigheid en nieuwsgierigheid hun ervaringen, wensen en 

behoeften, delen. Deze methode leidt tot mooie gesprekken en resultaten. 

Ter inspiratie kunt u lezen over de bijeenkomst in Amersfoort (bekijk het 

document in de zijbalk). Een mooi voorbeeld van hoe verschillende 

senioren en professionals aan de slag zijn gegaan met dit belangrijk 

onderwerp. 
 

Brochure 

De aanpak binnen Netwerk Vitaler Oud is een methode die in elke plaats 

in Nederland eenvoudig kan worden gebruikt. Het samenbrengen van 

senioren, gemeenten en andere organisaties op het gebied van wonen, 

zorg en welzijn, kan hiermee het gezamenlijke proces rond 

bewustwording over ouder worden starten. 
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Over Netwerk Vitaler Oud 

Het Netwerk Vitaler Oud is een project van de landelijke 

seniorenorganisatie KBO-PCOB. Het is ontwikkeld in opdracht van het 

ministerie van VWS in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg – 

programma Langer Thuis. Een klankbordgroep heeft input gegeven voor 

dit project. Die groep bestaat uit experts van NOOM, KBO-Brabant, 

Koepel gepensioneerden, Leyden Academy of Vitality and Ageing, Sociaal 

Werk Nederland, RIVM, Movisie, Kenniscentrum Sport & Bewegen en 

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Zo zorg ik® 

ontwikkelde de methode van de dialooggesprekken, waarbij ouderen en 

partners in de wijk actief met elkaar in gesprek gaan. 

 

 
Jarig 

 
Jarig zijn betekent ouder worden steeds maar weer 

En als kind er zeer naar uitzien 
Naar cadeautjes en nog meer.. 

 
Later ben je ook weer jarig 

En de datum vaste prik 
De kalender kan niet liegen 

Ouder worden.. ja ook ik 
 

Mooi is het als dan je vrienden 
tot je zeggen: veel geluk 

nog veel jaren in gezondheid 
neem een glaasje 
’t kan niet stuk… 

 
Mooi is het als je kunt denken: 
Zo.. ik word nu echt wel oud 
Ook al heb ik zo mijn vragen 

En is er ook wel wat te klagen.. 
Ik ben blij met al mijn dagen 

Niemand die dat mij onthoudt ! 
P. Vazal 
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KBO stad Utrecht Kerstontmoeting 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto’s  Leny  Arkesteyn 
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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 2023 wordt dan contact met u opgenomen voor het maken 
van een afspraak. Vanaf 2 maart 2023 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 
kleine bijdrage voor de te maken kosten.  
 
De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen en uw 
lidmaatschap.  
 
De bijdrage is voor dit jaar gesteld op  € 15,00 met partner € 20,00. 
 
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  
 
 

mailto:belastingservice@kbostadutrecht.nl
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De seniorvriendelijke provincie  
Drie en half miljoen 65-plussers kiezen op 15 maart 2023 voor een 
seniorvriendelijke provincie. 
 
Dat betekent dat de provincie samen met de gemeenten zorg draagt voor 
de beschikbaarheid van diverse woonvormen en woonzorgconcepten die 
beantwoorden aan de wensen van senioren. 
 
Senioren kunnen zich in de provincie op een veilige en toegankelijke 
manier verplaatsen. En de provincie zet in op een recreatie- en 
natuurbeleid dat senioren expliciet uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.  

 
Maar het begint met de basis!  
Kiezen voor de een seniorvriendelijke provincie vraagt om een aantal 
basisregels voor bestuurders en politici:  

 Ken de wereld van senioren en zorg dat zij zich (weer) in de pro-
vinciale politiek herkennen. 

 Betrek senioren actief bij het maken en uitvoeren van senior-
vriendelijk beleid. 

 Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegorga-
nen. 
 

Alleen zo komen we tot een inclusief beleid waarbij senioren hun ervaring, 
kennis en vaardigheden kunnen inzetten.  
 

Seniorvriendelijk wonen 
Een seniorvriendelijke provincie pakt een regierol als het gaat om 
voldoende woningen voor senioren:  

 De provincie stimuleert de realisering van vernieuwende woon-
zorgconcepten en brengt partners, die hierbij een rol spelen, bij el-
kaar. Deze woonzorgvormen bieden mogelijkheden voor domotica en 
digitale zorg. 

 De provincie herkent de knelpunten voor senioren op de 
woningmarkt, onderzoekt met alle betrokken partijen betaalbare  

woonoplossingen en ziet toe op een snelle uitvoering hiervan. De  
provincie heeft hierbij oog voor nieuwe woonconcepten die voor  
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de doelgroep passend en levensloopbestendig zijn. 
 

 De provincie verkent de mogelijkheden van het wegnemen van 
de financiële drempels die zijn gemoeid met de transitie van een 

koopwoning naar een geschikte huurwoning. 

 De provincie neemt een regierol bij het realiseren van de energie-
transitie waarbij duurzame energie voor iedereen beschikbaar en be-
taalbaar is. 
 

Seniorvriendelijke mobiliteit  
Een seniorvriendelijke provincie investeert veel in mobiliteit en ruimte 
voor alle vormen voor vervoer voor senioren: 

 De provincie zet in op de beschikbaarheid van snel, veilig, duur-
zaam en betaalbaar openbaar vervoer, met maatwerkmogelijkheden 
voor senioren. 

 Provinciale wegen en fietspaden zijn veilig en worden goed on-
derhouden en verlicht. Fietspaden en wegen zijn ingericht op ver-

schillende vervoermiddelen met verschillende snelheden. 

 Wandelaars moeten een eigen plek hebben binnen de provinciale 
infrastructuur. 

 Gezondheidszorginstellingen zoals ziekenhuizen en verpleeg-
huizen zijn binnen een aanvaardbare tijd goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. 

 De nieuwe betalingssystemen in het openbaar vervoer (Ovpay) 
zijn veilig, gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor senioren 

 
Seniorvriendelijke groene omgeving 
Een seniorvriendelijke provincie investeert in de groene omgeving. De 
ruimtelijke omgeving is hierop ingericht en draagt bij aan de gezondheid 
en vitaliteit van senioren. 

 De provincie draagt met de aanleg, het beheer en de bescher-
ming van de groene longen in de regio zorg voor natuurgebieden. 

Deze zijn voor bezoekers, inclusief mensen met een fysieke beperking, 
goed toegankelijk en bieden voldoende rustplekken. 

 In recreatiegebieden zijn openbare toiletten aanwezig. 
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 De provincie beschermt het provinciaal erfgoed en stimuleert in 
dit verband vrijwilligerscollectieven op het gebied van natuureduca-

tie en cultuurhistorie.  

 De provincie stimuleert en bewaakt een gezonde leefomgeving 
van inwoners (luchtkwaliteit, PFAS, stikstof, schoon water etc.). 

 
Een inclusieve seniorvriendelijke provincie 
Een seniorvriendelijke provincie ondersteunt initiatieven die bijdragen aan 
een provincie waarin  
iedereen kan meedoen. 

 De provincie investeert extra in de leefbaarheid van de kleinere 
kernen en leefgemeenschappen. 

 De provincie stimuleert gemeenten tot het realiseren van een se-
niorvriendelijke infrastructuur (zorg, wonen, voorzieningen, welzijn, 
etc.).  

 De provincie investeert in het bevorderen en versterken van digi-
tale infrastructuren, die senioren in staat stellen volledig aan de sa-
menleving deel te nemen. 

 De provincie monitort de mate waarin senioren kunnen partici-
peren in een veranderende samenleving en stimuleert gemeenten, 

waar nodig, hier actie op te ondernemen. 

 De provincie stelt provinciale en regionale culturele activiteiten 
in dienst van inclusie. 

 
KBO-PCOB  
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KBO stad Utrecht Nieuwjaarsontmoeting 2023 
 

 

 

 
 
 
Foto’s  Leny  Arkesteyn 
 
 
 
 
 
 

 

   Kok Jos Sangers 
 Kok Peter de Blok 
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Bedevaart Lourdes 
Informatiebijeenkomst 

Zaterdag 11 februari 2023 
Aanvang 14:00 uur 

 
 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 29 april t/m 6 mei 2023 een 
bedevaart naar Lourdes. Hans Boogers, pastoor van de Sint Martinusparo-
chie, nodigt u uit om samen deze reis te maken.  
 

Voor het vervoer is gekozen voor de TGV. U vertrekt 
op zaterdag 29 april en terugreis is op zaterdag 6 mei. 
Vanuit de Sint Martinusparochie pastoor Hans Boogers 
en priester assistent Koos Smits samen met u deze reis 
willen ervaren.  

 
Om u verder te inspireren wordt u uitgenodigd 
voor een informatiebijeenkomst in de Pauluskerk.  
U kunt dan komen luisteren, kijken naar beelden 
van Lourdes en ontdek of dit iets is voor u.  
 

Deze informatiebijeenkomst vindt in de: 
 
Pauluskerk   
Willem de Zwijgerplantsoen 19 
3571 VJ Utrecht 
 

 
Geef u van te voren op bij ons centraal secretariaat,  
email: secretariaat@katholiekutrecht.nl of telefonisch: 030 254 6147 
 
Groet, mede namens Lourdes contactpersoon Manon van de Kaa,  
pastoor Hans Boogers 
 
 
 

mailto:secretariaat@katholiekutrecht.nl
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Kinepolis Jaarbeurs Jaarbeursboulevard 300 
3521 BC Utrecht, telefoon 030-2003000 

 

De CinePlus bij Kinepolis is de ideale gelegenheid om op een rustig 
moment in de bioscoop te genieten van speciaal geselecteerde kwaliteits- 
films. Voor aanvang van de film trakteren we je graag op een gratis kopje 
koffie of thee mét wat lekkers. Een gezellig en voordelig filmuitje 

 

3 februari 2023, Living 
Ambtenaar, verliest zich in de bureaucratie van de 
wederopbouw van het Engeland na de Tweede Wereldoorlog. 
Terwijl het eindeloze papierwerk zich opstapelt, verneemt 
Williams dat hij niet meer lang te leven heeft. Zijn diagnose 
dwingt hem om zijn leven in handen te nemen, op zoek te gaan 

naar het geluk dat hij lang geleden verloor en een erfenis na te laten voor 
de volgende generatie. Living van regisseur Oliver Hermanus (Moffie,  
The Endless River) en met Bill Nighy (Love Actually en Aimee Lou Wood 
(Sex Education) in de hoofdrollen 
 

17 maart 2023, Rose 
In de herfst van 1997 nemen Ellen en haar man Vagn Inger 
mee op een busreis naar Parijs. Inger is de zus van Ellen, is 
schizofreen en woont in een inrichting. Door de juiste 
hoeveelheid medicatie en het mijden van te veel prikkels, 
kan zij een redelijk normaal leven leiden. Tijdens de trip 
maakt Inger geen geheim van haar conditie, maar niet alle 
medereizigers kunnen aanvankelijk haar ad remme, soms 

wat grofgebekte uitspraken waarderen. Eenmaal aangekomen in Parijs 
blijkt Inger een verborgen agenda te hebben en betrekt ze iedereen in de 
zoektocht naar een belangrijk persoon uit haar verleden. Terwijl Ellen en 
Vagn hun handen vol hebben aan het wispelturige gedrag van Inger, weet 
ze geleidelijk aan iedereen voor zich te winnen en wordt het een 
hartverwarmende en memorabele reis. Rose is een Deens feelgood drama 
van regisseur Niels Arden Oplev. De film scoorde hoog bij het publiek 
tijdens de afgelopen editie van Film By The Sea. Arden Oplev baseerde het 
scenario deels op zijn eigen ervaringen en koos voor een Deense 
sterrencast met Lene Maria Christensen (The Legacy), Søren Malling 
(Borgen) en met de hoofdrol voor Sofie Gråbøl (The Killing).  
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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 2023 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 hier-
voor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het lid-
maatschap 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 
Email: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl 
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Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht 
 

 Mevrouw  De heer  (kruis het gewenste hokje aan) 
 
Voorletters : _____________________________________________ 
Tussenvoegsel : _____________________________________________ 
Naam : _____________________________________________ 
 
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 

 

 


