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Van de Voorzitter
Met de gemeenteraadsverkiezing in aantocht ben ik mij gaan oriënteren
op welke politieke partij, ik als senior, op 21 maart 2018 ga stemmen.
Hiervoor heb ik afgelopen week het verkiezingsdebat bijgewoond bij de
KBO Leidsche Rijn. Diverse politieke partijen waren aanwezig om te
vertellen op welke wijze ze de senioren afgelopen 4 jaar hebben ontzorgt
en hoe ze het ontzorgen de komende vier jaar verder gaan invullen.
Vele volgende zorgpunten passeerden onder andere de revue; het
Keukentafelgesprek, waarin een veel te jonge ondeskundige komt
beoordelen of jij als senior recht hebt op een of meerdere voorzieningen
zoals een huishoudelijke hulp of aanpassingen aan de woningen zodat je
langer thuis kan blijven wonen, Waar kan ik wonen als het thuis niet
meer mogelijk is,
met antwoorden als: Misschien moeten dingen beter, Maatwerk is de
leidraad, Je hebt recht op een cliëntenondersteuner, Mantelzorger moet
ontzorgt worden, Thuiszorg is belangrijk, Maatwerk op basis van
inkomen, Telefoontjes naar het stadhuis en dan komt het goed, Sociale
huurwoningen in de plus, Meer generatiewoningen bouwen, goede
leefomgeving en voorzieningen, Senioren zelf laten betalen, In de buurt
laten wonen, Geld zat in de WMO pot. Dat banken sluiten en daarmee
de service aan senioren verdwijnt is geen issue voor de gemeenteraad
dat moet u zelf met de bank uitzoeken, ben ik niet tot een keuze kunnen
komen bij welke partij ik het rondje rood kleur.
Terug fietsend naar huis kon ik wel vaststellen dat deze oriëntatiemiddag voor mij geen succes is geweest. Ik wens u veel succes met
maken van een keuze op 21 maart 2018
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Dhr. T.B.M. Schouten, Dhr. H.J.H. Hennink, Mevr. M.J.C. Huesman van
Eijndthoven, mevr. A.C. Woutersen - Swikker, mevr. W. AhsmannVerheul
Dat zij moge rusten in vrede.

Wij heten welkom,
Dhr. C.J.A. van Beckhoven, Mevr. A.M.B.W. van Beckhoven-van der
Schoot, Mevr. X. Dontis-Bousvidou, Mevr. F. El Hadef-El Hadef,
Mevr. C.G.M. de Haan-Langen, Dhr. G.W. Koning, Mevr. C.G. KoningEimers, Mevr. J. Nolte, Dhr. D.C. van Trooijen, Mevr. J.C.M. Tijhuis,
Dhr. A.J.B. de Valk, Mevr. M.J. Vermeij, Mevr. J.W.C. van WeenenTerhaar, Mevr. B. van der Werf, Mevr. E.C. Willemse-van Oostrum
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Klaverjassen Rafaelkerk
Donderdag aanvang: 13:30 uur
Zaal open 13:00 uur
Voor Informatie kunt u terecht bij
de heer Jan Boerefijn, Tel: 030 – 273 27 74
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Plusgids wijst de weg naar hulp in Utrecht
Mensen moeten zichzelf vooral kunnen redden. Maar hoe? De nieuwe
Plusgids wijst Utrechters de weg in het woud van voorzieningen
rondom wonen, welzijn, zorg en financiën. De geactualiseerde gids is
gratis af te halen in buurthuis, woonzorgcentrum, bibliotheek, buurthuis, huisarts, of online te raadplegen op www.ugids.nl
De Plusgids Utrecht 2018 biedt een overzicht voor iedereen die woont,
werkt of zorgt in Utrecht. De gids geeft antwoord op vragen als: Waar
kan ik terecht als ik niet meer zelf kan koken? Waar kan ik een seniorenwoning vinden? Kom ik in aanmerking voor huur- en/of zorgtoeslag?
De Plusgids Utrecht wordt jaarlijks gemaakt door de redactie van U
Gids, de digitale wegwijzer voor iedereen die woont, werkt of zorgt in
Utrecht. Door de informatie ook op papier aan te bieden, wil de redactie
de informatie ook beschikbaar houden voor mensen die geen internet
gebruiken. De gids wordt gefinancierd door de gemeente Utrecht.

Ouderensoos St. Willibrord.
Aloysiuscentrum, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht,
telefoon: 030 251 57 75
Vanaf september kunt u elke maandag van
14:00 – 16:15 uur in het Aloysiuscentrum klaverjassen en rummikubben. Hiervoor betaald u
een bijdrage van 6,50 Euro per maand.
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Presentatie Jordanië op 15 maart 2018
Het PCOB bestuur nodigt u graag uit voor een mooie presentatie op
donderdag 15 maart. Maar.. we moeten er wel even bij vertellen, dat
vooraf de jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden met de PCOB
leden. Ook daarbij bent u natuurlijk welkom.
En na de ledenjaarvergadering, die meestal niet langer dan 25 minuten
duurt, kunt u genieten van een indrukwekkende powerpoint presentatie
door ds. P.G. Weeber over Jordanie.
Voor menigeen is Jordanie een nog onbekend land. Maar we moeten wel
bedenken dat een groot deel van de geschiedenis van de Bijbel zich hier
heeft afgespeeld. Bijna de hele 40-jarige tocht van het volk Israel vond
plaats in de woestijn op Jordaans grondgebied.
En Lot vluchtte ooit naar Soar, een klein stadje. Jezus werd gedoopt in de
Jordaan en Mozes zag het beloofde land vanaf de berg Nebo. Nog niet zo
lang geleden ontdekte men de stad Petra, nu een toeristische trekpleister.
Heel veel mooie plaatjes gaat u zien en u hoort de bijbehorende bijbel
gedeelten. Ook wordt stilgestaan bij het moderne Jordanië. Kortom een
middag om niet te vergeten!
U bent welkom vanaf 13.45 uur en de ledenjaarvergadering begint om 14
uur. Na een klein halfuur krijgt ds Weeber het woord. Na nog een pauze
eindigt de middag rond 16 uur.
Locatie, zoals gebruikelijk in de Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 (ingang
Obbinklaan) Bereikbaar met buslijn 7, uitstaphalte De Gaard. Let op: de
bushalte is verplaatst en is nu aan de andere kant van de kerk.
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Activiteitenprogramma 2018
Woensdag 14 maart 2018
14:00 – 16:30 uur
Presentatie over het hospice Utrecht Ontmoetingsruimte Aloysiuskerk
15 maart 2018
Tijd 14:00 – 16:00 uur
Presentatie Jordanië, Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65
Vrijdag 16 maart 2018 Tijd: 10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Mariakapel (Rafaelkerk), aansluitend koffie of thee
Dinsdag 27 maart 2018 Dagtocht
Dekselse Pannetjes en Kristal in de Achterhoek
Woensdag 28 maart 2018 om 14:00 – 16:00 uur
Utrechtse Lezing (Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 in Utrecht)
Dinsdag 24 april 2018 Dagtocht
Voorjaar in de Bollenstreek

Hulp bij uw belastingaangifte?
Als lid van de KBO Stad-Utrecht kunt u gratis gebruik maken van deze service.
U betaald alleen de onkosten die de belasting invuller maakt zoals reis en
administratieve kosten tot een maximum van € 12,50.
Deze dient u contant af te rekenen met de belastinginvuller.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Joyce Tjoa
Telefoon: 030 - 251 37 30 of per Email: joyce.kbo@casema.nl
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Dagtocht dinsdag 24 april 2018
Voorjaar in de Bollenstreek
Het begint al een beetje een traditie te worden: in het voorjaar lekker
naar de bollen. Dit jaar zullen we weer een zoveel mogelijk toeristische
route maken langs allerlei Hollands schoon: boerderijen, molens, water,
weilanden, vergezichten, bloembollen in allerlei variaties op de velden
tentoongespreid en dit al hopelijk vergezeld van een zachte bries, met
een bekroning van witte wolken in een blauwe lucht. U merkt het al: we
rekenen deze dagtocht op een prachtig voorjaar met Holland op z'n best.
We vertrekken om 08.30 uur uit Utrecht vanaf de Gloriantdreef op het
parkeer terrein Winkelcentrum Overvecht t.h.v. C&A en rijden naar de
tweede opstapplaats Maarssen, waar we om 08.45 uur vertrekken van
het Bisonspoor Maarssen t.h.v. AH. Het is de bedoeling dat we 15 minuten voor de genoemde vertrektijden aanwezig zijn.
Om 10.15 uur zijn we dan bij de grote schelp/plantenwerkloods/winkel
van John Warmerdam in Hillegom, die omgeven is door velden hyacinthen. Hij en zijn zwager Joop verwelkomen ons met koffie en gebak en
na al het uitgestalde moois te hebben bekeken starten we met een workshop. We kunnen kiezen uit twee voorbeelden reeds opgemaakte plantenbakjes : een moderne glazen wat hoogstaande pot of een elipsvormig
gekleurd exemplaar. Hoe we vetplantjes en schelpen decoratief in de
potten verwerken leren we in het komend uur. Uiteraard mogen we –
met de nodige instructies erbij – ons eigen werk mee naar huis nemen.
Om 12.30 uur worden we verwacht aan de koffietafel met soep in het
Partycentrum De Oude Tol in Sassenheim. Vandaar vertrekken we voor
een bezienswaardige toertocht – met uiteraard verhalen van de buschauffeur – wederom naar Hillegom. Na al het kijken naar bloemenvelden mogen we nu om 15.00 uur bij Annemieke's Pluktuin met onze voetjes op de grond tussen de bloemen- pracht tulpen plukken.

9

Annemieke geeft ons richtlijnen hoe dat op de juiste wijze te doen. U
mag zo veel plukken – (of niet plukken, daar bent u vrij in) – als u wilt.
Afrekenen doet u na afloop bij de eigenaresse = € 0,25 per tulp.
De bedoeling is om 16.45 uur te vertrekken opdat we rond 18.00 uur
weer thuis zijn.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen naar mw. Anita van Basten, A.Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarna de prijs van deze dagtocht = € 50,00 overmaken op rekening
nummer: NL 15 INGB 0007 5390 75 van de SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Gratis annuleren kunt u tot de woensdag vóór deze dagtocht begint.

Bezorgers gezocht voor de wijk Overvecht
De wijk Overvecht in kleinere bezorgdelen opgesplitst om het aantal te
bezorgen Rondomme en het magazine van de KBO-PCOB zo klein
mogelijk te houden.
Door het overlijden van twee bezorgers in de wijk Overvecht zijn we op
zoek naar leden die 10 keer per jaar de Rondomme en het magazine van
de KBO-PCOB willen bezorgen.
Wanneer u als lid hier een bijdrage aan wilt leveren kunt u voor verdere
informatie terecht bij Dick van der Horst, Tel. 030 - 271 62 93 of per email
f.vd.horst@hccnet.nl
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Wat kunt u zelf doen
om dementie te voorkomen?
Fabels en feiten.
Bijeenkomst voor ouderen op woensdagmiddag
28 maart 2018 om 14.00 uur in Parc Transwijk,
Hof van Transwijk 16 in Utrecht. Zaal open: 13:30 uur
Zoals bekend is de ziekte van Alzheimer een belangrijke oorzaak van
dementie. Maar wist u dat vaatziekten daarbij vaak een belangrijke rol
spelen? Zeker bij ouderen met dementie is er bijna altijd sprake van
vaatschade, ook als de diagnose Alzheimer is.
Daarom wordt in deze lezing veel aandacht besteed aan de betekenis
van vaatschade in de hersenen. Preventie en behandeling van dementie
zijn mede afhankelijk van de toestand van onze vaten.
Is wat goed is voor hart- en bloedvaten ook goed voor dementie?
En hoe stellen we eigenlijk vast of een behandeling werkt?
Dr. Biessels werkt met patiënten die lijden aan dementie. Hij zal ons een
overzicht bieden van de nieuwste ontwikkelingen in wetenschappelijk
onderzoek, vertaald naar de dagelijkse praktijk. Hij gaat uitleg geven
over onbeantwoorde mogelijkheden voor preventie, diagnose en
behandeling van dementie. Er is ruim tijd om hem vragen te stellen.
Professor Geert Jan Biessels is neuroloog in het UMC Utrecht en gespecialiseerd
in hersenvaatziekten en dementie. De toegang en de koffie en thee zijn
gratis. Wel verwachten wij een bijdrage van minimaal 5 euro om de
kosten te dekken. Iedereen is hartelijk welkom.
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Eucharistieviering
Mariakapel Rafaelkerk
Vrijdag 16 maart 2018
10:00 – 12:00 uur
Aansluitend koffie of thee

Redactieleden Rondomme gezocht
De Rondomme is een uitgave van de KBO Stad-Utrecht waarin de leden
van de KBO Stad-Utrecht worden geïnformeerd over de ontwikkelingen
op stedelijk niveau die in het belang kunnen zijn van de senioren in onze
stad. Verder staat in dit blad informatie over activiteiten die door de
KBO Stad-Utrecht worden georganiseerd of activiteiten die voor de
senioren interessant kunnen zijn.
Op dit moment wordt de redactie gevoerd door leden van het bestuur.
Om de kwaliteit van de Rondomme te kunnen continueren en te
verbeteren heeft het bestuur gemeend dat er een zelfstandige redactie
dient te worden gevormd en tevens iemand die het blad wil opmaken.
Daarom is het bestuur op zoek naar redactieleden en een opmaker voor
dit blad die samen er zorg willen dragen voor inhoud en de uitstraling
van onze blad wat 10x per jaar verschijnt.
Wanneer u belangstelling heeft voor een of beide genoemde functies
kunt u voor verdere informatie contact opnemen met, Zr. Mien Leistra,
secretaris, Tel. 030 - 697 62 41 (tussen 19-20 uur) of
info.kbostadutrecht@gmail.com
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50PLUS BIOSCOOP
Pathé Rembrandt Utrecht, Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht,
Aanvang 13:30 uur, kosten € 7,50

Programma: 5-6-12 en 13 maart 2018
Hampstead
De Amerikaanse weduwe Emily Walters woont aan
de rand van Hampstead Heath, een groot park in
Londen. Na de dood van haar man lukt het maar
niet om haar leven op te pakken, ondanks de hulp
van haar zoon Philip. Haar leven krijgt een verrassende wending wanneer ze Donald ontmoet, een
man die in het park Hampstead Heath woont.
Terwijl ze hem helpt in zijn strijd tegen de projectontwikkelaars die hem
het park uit willen werken, maakt haar verdriet langzaam weer plaats
voor liefde. Hampstead is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en laat
op charmante en grappige wijze zien dat liefde kan ontstaan op de
meest onverwachte plekken. Het bewijst voor eens en altijd dat leeftijd
geen barrière hoeft te zijn voor een tweede kans!
Regie: Joel Hopkins
Cast: Brendan Gleeson, Diane Keaton, James Norton
Lengte: 103 minuten
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Programma: 19-20—26 en 27 maart
Wonder19/03 - 20/03 - 26/03 - 27/03
August Pullman (Jacob Tremblay) is geboren met
afwijkingen aan zijn gezicht. Bang om niet geaccepteerd te worden, hebben
zijn ouders (Julia Roberts en Owen Wilson) hem
nooit naar een reguliere school gestuurd. Tot nu
toe. Wanneer hij voor het eerst voet zet in groep 5
verandert hij in een onwaarschijnlijke held.
Waar zijn familie en nieuwe klasgenoten worstelen met gevoelens van
medeleven en acceptatie, zal de buitengewone reis van Auggie bewijzen
dat je niet onopgemerkt kunt blijven als je bent geboren om op te vallen.
Regie: Stephen Chbosky
Cast: Julia Roberts, Mandy Patinkin, Owen Wilson, Jacob Tremblay,
Daveed Diggs
Lengte: 113 minuten019/03 - 20/03 - 26/03 - 27/033 - 20/03 - 26/03 - 03

Soos Rafaelkerk
Dinsdag, aanvang: 14:00 uur
Zaal open: 13:30 uur
Voor informatie kunt u op dinsdag en
vrijdag terecht bij mevrouw Ria Kennedy of Ton
van de Bildt, telefoon: 030 261 12 52

Website KBO Stad-Utrecht
Bezoek ook eens onze website www.kbo-stad-utrecht.nl
Hier vindt u interessante informatie en het laatste nieuws. Op de site
foto’s, vindt u foto’s van onze activiteiten. Een bezoekje zeker waard.
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Dagtocht dinsdag 27 maart 2018
Dekselse Pannetjes en Kristal in de Achterhoek
Stap binnen in het Kristalmuseum te Borculo en ontdek de fascinerende
wereld van kristallen en edelstenen, fossielen en mineralen. Stoffen die
onze aarde voortbrengt. De rijke collectie die het particuliere museum op
enthousiaste wijze heeft samengesteld is voor jong en oud prachtig
uitgestald en makkelijk leesbaar. En automatisch leert u er wat bij. Door
de aantekeningen te lezen of door de woorden van de gids, die een
ronde met u meeloopt, te beluisteren. In de museumwinkel vindt u tal
van leuke souvenirs en cadeautjes in de vorm van sieraden, mooi
gevormde kristallen, diverse edelstenen, sculpturen, beelden of
fossielen. Voor elk budget is er wel iets moois te vinden.
Maar eerst gaan we om 12.00 uur naar Brasserie KriebelZ in Terwolde,
waar we geruime tijd zullen dineren met de Dekselse Pannetjes op tafel.
De kok zal voor ons in de pannetjes klaar maken:
procureur/sukadelapje/rollade kippendij. Dat we in deze Brasserie al
meerdere keren hebben gedineerd, zal menigeen van ons zich nog wel
herinneren en dus weten dat alles overheerlijk smaakte. Geeft u zelf even
door op het inschrijfformulier als er iets is dat niet in uw dieet past?
Programma:
08.30 uur vertrek Maarssen Bisonspoor buiten t.h.v. A.H.
08.45 uur vertrek Utrecht, winkelcentrum Overvecht buiten t.h.v. C&A
Gaarne 15 minuten voor vertrek aanwezig zijn.
Om 10.00 uur arriveren we bij Restaurant De Molen in Harskamp voor
de koffie met gesorteerd gebak.
Om 12.00 uur zijn we bij Brasserie KriebelZ in Terwolde (Achterhoek).
Om 14.15 uur bezoeken we het Kristalmuseum Borculo in Borculo.
Om 18.00 uur hopen wij weer thuis te zijn en is deze dagtocht ten einde.
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Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen naar mw. Anita van Basten, A.Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht
Daarna de prijs van de dagtocht = € 45,50 overmaken op rekening :
NL 15 INGB 0007 5390 75 van de SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Museumjaarkaart is deze dag niet geldig (particulier museum).
Gratis annuleren kunt u tot de woensdag vóór deze dagtocht begint.

Thema middag
Presentatie over het hospice Utrecht
Liefdevolle topzorg in de laatste levensfase

Medewerkers verzorgen deze presentatie
Woensdag 14 maart 2018
14:00 – 16:30 uur (zaal open 13:30 uur)
Ontmoetingsruimte St.-Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
Toegang voor leden en niet leden
Het hospice is voor mensen voor wie het niet mogelijk of wenselijk
is de laatste fase van het leven thuis door te brengen. In het
algemeen kan gezegd worden dat een hospice plaats biedt aan
ernstig zieken met een levensverwachting van minder dan drie
maanden. Er zijn verschillende soorten hospices, een hospice als
Hospice Utrecht wordt ook wel een
Bijna Thuis Huis genoemd. Daarnaast zijn er continu twee
vrijwilligers in het huis aanwezig. Men kan hier terecht voor de
laatste weken/ maanden van het leven of voor een paar dagen in
deze laatste periode. Dit om bijvoorbeeld de naaste te ontlasten.

16

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
Telefoon / Email
COSBO bestuur
Inge Bouter
inge.bouter@planet.nl
Ouderen Advies Commissie
Inge Bouter
inge.bouter@planet.nl
Vervoer, Verkeer en Veiligheid Louis Bouwman 030 - 251 35 01
Minimabeleid
Mildred Vlutters 030 - 272 25 44
Wonen
Nel Scholten
030 - 251 31 88
Voa (ouderen adviseur)

Joe Hoare

06 -221 99 671

Belasting Invulhulp:

Joyce Tjoa
Har Beelen

030 - 251 37 30
06 - 174 70 060

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. De gemeente probeert een half jaar of
dit goed werkt. WhatsApp is een handig communicatie middel voor
iedereen met een zogeheten smartphone.
Informatienummer personenalarmering
In de vorige Ouderen Info stond helaas een onjuist telefoonnummer voor
informatie over personenalarmering in Utrecht. Daarom hierbij nog even
de correcte gegevens: Careyn Personenalarmering: 088- 123 99 88 of
AxionContinu Servicebureau: 030 – 282 22 77.
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Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:



Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveau's
U ontvangt de maandelijkse KBO-PCOB magazine en de
Rondomme, het maandelijks informatieblad van de KBO StadUtrecht



Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.kbo-pcobvoordeel.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 2017 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: joyce.kbo@casema.nl
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Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht
Mevrouw

De heer (kruis het gewenste hokje aan)

Voorletters
Tussenvoegsel
Naam

: _____________________________________________
: _____________________________________________
: _____________________________________________

Adres
Postcode
Geboortedatum
Telefoon nr.
E-mailadres

: ______________________________________________
: ____________ Plaats: __________________________
: ______________________________________________
: ______________________________________________
: ______________________________________________

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
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E-mail: joyce.kbo@casema.nl
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