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Van de Voorzitter,
Iedereen stelt persoonlijke doelen in zijn leven. Of het nu gaat om te overleven naar de volgende dag of doelen die haalbaar zijn in de toekomst.
Wat voor jou een groot doel is kan voor de andere een klein doel zijn.
Maar daar gaat het in het leven niet om. Het gaat om het doel wat jij wilt
bereiken en wanneer je dat hebt bereikt hebt mag je je zelf feliciteren.
Je kunt je zelf ook boven natuurlijke doelen stellen waar je van te voren
denkt dat het gestelde doel eigenlijk onbereikbaar is. Dit kan leiden tot een
grote teleurstelling maar je kunt binnen dat doel kijken wat je wel bereikt
hebt om in de volgende fasen het uiteindelijke doel wel te bereiken.
Dat kan je doen door een betere voorbereiding door steun te vragen bij
mensen in je omgeven of wanneer dat niet lukt professionele hulp te vragen om het halen van je doel mogelijk te maken.
In de afgelopen dagen heeft een bijzonder mens, Maarten van der Weijden
laten zien hoe je met teleurstelling kan omgaan. Hij ging het zelf onderzoeken en zocht hier voor steun bij mensen in zijn omgeving en diverse
deskundige om zijn doel te kunnen halen, namelijk het uitzwemmen van
de Elfstedentocht.
Het bijzondere Maarten van der Weijden is dat het hem niet ging om een
gouden medaille te halen maar juist door zijn prestatie andere mensen te
helpen die met kanker zijn getroffen. Hij wilde juist andere mensen helpen
om hun doelstelling te halen door geld te genereren wat nodig is voor
onderzoek naar de bestrijding of het voorkoming hiervan maar de
ondersteuning van mensen die onder de ziekte leiden.
Het gaat natuurlijk in de afgelopen dagen over een bovennatuurlijke
prestatie die Maarten van der Weijden heeft neergelegd die alleen voor de
grote is weggelegd. Maar je kunt natuurlijk ook klein beginnen. Wat voor
jou tot een grote prestatie kan leiden en ook dat is een felicitatie waard.

Hans Stahl
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Eucharistieviering
Mariakapel Rafaelkerk
Vrijdag 19 juli 2019
10:00 – 12:00 uur
Aansluitend koffie of thee
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
Bus 6 (richting Òvervecht Zuid)
Halte: Landskroondreef

Eucharistieviering
Antoniuskapel (Aloysiuskerk),
Vrijdag 16 augustus 2019
10:00 – 12:00 uur
aansluitend koffie of thee
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

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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50PLUS BIOSCOOP Pathé Rembrandt
Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht.
Aanvang 13:30 uur, kosten € 8,Programma: 4-8-11en 15 juli 2019,
The Favourite
Het begin van de 18e eeuw, Engeland is in oorlog met
Frankrijk. Desondanks beleven eendenraces en het eten van
ananas hun hoogtijdagen.
De broze koningin Anne (Olivia Colman) zit op de troon.
Haar goede vriendin Lady Sarah (Rachel Weisz) regeert in
haar plaats over het land en draagt tegelijkertijd zorg voor
Anne‟s slechte gezondheid en haar woedeuitbarstingen. Als de nieuwe
dienares Abigail (Emma Stone) arriveert, raakt Sarah onder de indruk van
haar charme.
Wanneer Sarah, Abigail onder haar vleugels neemt, ziet Abigail een kans
om weer terug te keren in de aristocratische kringen. Als oorlogspoltiek
Sarah compleet in beslag neemt, ontfermt Abigail zich over de koningin.
Hun ontluikende vriendschap geeft haar de mogelijkheid om haar
ambities waar te maken, en daar laat ze geen vrouw, man, politiek of
konijn tussenkomen.

Ouderensoos St. Willibrord.
Aloysiuscentrum, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht,
telefoon: 06 57 69 47 95
Vanaf september kunt u elke maandag van 14:00 –
16:15 uur in het Aloysiuscentrum klaverjassen en
rummikubben. Hiervoor betaalt u een bijdrage
van 6,50 Euro per maand.
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Buurtteams Utrecht
Bij het buurtteam kunt u terecht wanneer u
vragen of problemen heeft waar u zelf niet
uitkomt. Hierbij kunt denken aan:
echtscheiding, opvoeden en opgroeien van
uw kinderen, werkloosheid, huiselijk geweld,
psychische problemen, schulden,
eenzaamheid, overlast, onderwijs en
verslaving.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij het buurtteam . De medewerker die u
aan de telefoon krijgt zorgt ervoor krijgt u te maken met een contactpersoon ook wanneer er verschillende zaken spelen. De professionele
medewerker helpt u om de zaken op een rijtje te zetten.
In dit gesprek wordt samen met u gekeken wat u zelf kunt doen, wat u
kunt bereiken met ondersteuning van u familie, vrienden of buren. Als dit
onvoldoende is of niet mogelijk is wordt gezocht naar specialistische hulp.
Vervolgens wordt er samen met u een plan van aanpak gemaakt
Maar ook voor praktische ondersteuning kunt u terecht bij het buurtteam.
Hierbij kunt u denken aan huishoudelijk hulp of aanpassingen aan u
woning zodat u langer thuis kunt blijven wonen.
Ondanks dat er veel kennis is bij de medewerkers van de buurtteams kan
het nodig zijn om specialist op een bepaalde hulpvraag te raadplegen.
Hiervoor heeft het buurtteam contact met diverse instellingen en
organisaties in de wijk zoals de huisartsen, wijkverpleging, geestelijke
gezondheidszorg, woningcorporaties en gemeente Utrecht.
In dit boekje vindt u een overzicht van de
buurtteams samen op een pagina waar u in u wijk
terecht kunt voor vragen of hulp.
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Buurtteams Utrecht

juni 2019

Buurtteam Binnenstad
Lange Nieuwstraat 83
3512 PE Utrecht
030 7400 510
binnenstad@buurtteamsutrecht.nl

Buurtteam Dichters- en Rivierenwijk
Noordzeestraat 20
3522 PK Utrecht
030 7400 513
dichtersenrivierenwijk@buurtteamsutrecht.nl

BuurtteamKanaleneiland Noord
(Postcodegebied 3527)
Beneluxlaan 2
3527 HT Utrecht
030 7400 514
kanaleneilandnoord@buurtteamsutrecht.nl

Buurtteam Kanaleneiland Zuid
(Postcodegebied 3526) en wijk Transwijk
Beneluxlaan 2
3527 HT Utrecht
030 7400 514
kanaleneilandzuid@buurtteamsutrecht.nl

Buurtteam Hoograven/Tolsteeg
Goylaan 77
3525 AA Utrecht
030 7400 512
hoograventolsteeg@buurtteamsutrecht.nl

Buurtteam Lunetten
Hondsrug 17
3524 BP Utrecht
030 7400 511
lunetten@buurtteamsutrecht.nl

Buurtteam Noordoost
Samuel van Houtenstraat 1
3515 EA Utrecht
030 7400 508
noordoost@buurtteamsutrecht.nl

Buurtteam Ondiep Pijlsweerd
Balkstraat 31
3513 XL Utrecht
030 7400 502
ondieppijlsweerd@buurtteamsutrecht.nl

Buurtteam Oost
Homeruslaan 59a
3581 MD Utrecht
030 7400 509
oost@buurtteamsutrecht.nl

Buurtteam Overvecht
Spoorzoom, De Gagel, Vechtzoom en Centrum
Gloriantdreef 25 (achter de bibliotheek)

3 562 KW Utrecht

0 30-7400505

overvecht@buurtteamsutrecht.nl

Buurtteam West
Malakkastraat 6
3531 HM Utrecht
Telefoon: (030) 7400501
west@buurtteamsutrecht.nl

Buurtteam Zuilen
St. Ludgerusstraat 251
3553 CX Utrecht
030 7400 503
zuilen@buurtteamsutrecht.nl
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50PlusBeurs voor KBO-PCOB leden
met een speciaal optreden van Tineke Schouten
17 tot en met 21 september 2019
in de Jaarbeurs Utrecht.
10:00 – 17:00 uur
Het is het grootste evenement voor actieve 50-plussers: de 50PlusBeurs.
KBO-PCOB is zoals elk jaar van de partij. Voor u als lid hebben we een
speciale korting op de beurskaartjes bedongen. En we hebben wederom
iets bijzonders geregeld: een speciale show voor KBO-PCOB met Tineke
Schouten. Komt u ook?

Woensdag 18 september 2019
De Silver show met Tineke Schouten
Speciaal voor KBO-PCOB Leden
17:15 tot 19:00 uur
Dit optreden is aansluitend aan de Beurs
Prijzen voor KBO-PCOB leden:
 Entree 50PlusBeurs: 5 Euro per persoon
 Combiticket beurs & optreden Tineke Schouten
1e Rang € 24,95 Uitsluitend op woensdag 18 september 2019
2e Rang € 19,95 Uitsluitend op woensdag 18 september 2019
Let op: deze prijzen gelden in de vroege voorverkoop tot 15 juli 2019.
Kaarten kunt bestellen via www.50plusbeurs.nl. Boven aan de pagina
kunt verder klikken naar het bestelformulier. Vul bij actiecode KBOPCOB
in en doe vervolgens u bestelling.
Liever telefonisch bestellen? Dat kan! Bel 026-377 97 36 (geef actiecode:
KBOPCOB door)
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Dagtocht 23 juli 2019
Nationaal Park Weerribben-Wieden en varen met de “Vrijstate”
Nationaal Park Weerribben ligt in de provincie Overijssel, gemeente
Steenwijkerland en is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van
Noordwest-Europa. Het park is in 1992 gesticht en omvat alleen De
Weerribben, een gebied van 3.500 ha.
In 2009 werd het park uitgebreid met De Wieden en de ecologische
verbinding tussen wieden en weerribben werd ter hand genomen. Het
park kreeg toen een totaal oppervlak van 10.500 ha (105 km2).
Vanaf de stichting van Kalenberg in de middeleeuwen tot kort na de
Tweede Wereldoorlog werd er in dit gebied turf gewonnen. Nadat het turf
gestoken was, moest dit drogen op de zogenaamde 'ribben', smalle stroken
land die met opzet hiervoor gespaard werden (legakkers). Soms sloegen
deze ribben weg bij slecht weer of doorbraken van de zee. Dan ontstonden
de wieden.
Naarmate uit het vergraven veen steeds grotere watervlakten ontstonden
ging men over op de visserij en – nadien die verland raakten – ook op de
rietteelt. (Veen bewoners van die streek waren vanouds zowel boer als
visser als rietsnijder.)
De Weerribben vormen een laagveengebied en kennen als zodanig in
grote lijnen drie begroeiingtypen: open water en verlandingsvegetaties,
rietlanden en moerasbossen.
De bossen bestaan hoofdzakelijk uit elzen en lijsterbes langs de
waterkanten en - op de verruigde plekken - in verzuurde gebieden zijn
ook berken. Rond de Kooi van Pen overheerst de Es. Rietland wordt vaak
opgefleurd door wilgenroosjes, winde, glidkruid en moerasandoorn.
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Programma:
08:45 uur

1e en enige opstap in Utrecht, Overvecht bij C&A buiten op
Parkeerterrein. Graag 15 minuten vóór vertrek aanwezig zijn.

10.:00 uur Aankomst bij Partycentrum Slenkenhorst in Harderwijk
1x koffie & gesorteerd gebak
12:00 uur

Aankomst bij Rondvaartbedrijf Pieter Jongschaap in
Kalenberg: boottocht van 2.5 uur vanuit Kalenberg naar
Giethoorn door het prachtige laagveen moerasgebied van de
Weerribben met bijzondere planten, dieren en mooie
vakantiehuizen. Aan boord wordt een kopje soep geserveerd
alsmede twee belegde broodjes, een krentenbol, en een kop
koffie/thee.

15:15 uur

Aankomst in Buitencentrum Weerribben op de Hoogeweg 27
in Ossenzijl kunt u een film bekijken (½ uur) over het gebied,
een winkeltje bezoeken of wandelingetje maken of in
restaurant Gele Lis iets nuttigen.

Rond 18.00 uur is de thuiskomst gepland.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen
naar: Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT te Utrecht. Daarna
de prijs van de dagtocht = € 56,50 overmaken op rekeningnummer:
NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Gratis annuleren kunt u de woensdag vóór de dagtocht begint.

Website KBO Stad-Utrecht
Bezoek ook eens onze website www.kbo-stad-utrecht.nl
Hier vindt u interessante informatie en het laatste nieuws. Een bezoekje
zeker waard.
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Flappentap veranderd in
„Geldmaat‟
Samen met ABN AMRO, ING en de
Rabobank heeft Geldmaat woensdag 12 juni
de eerste „Geldmaat‟ onthuld in Soest.
Dit is het startschot voor de overdracht van de geldautomaten van de drie
banken aan Geldmaat, de organisatie die verantwoordelijk is voor de
contantgeldvoorziening in Nederland.
De geldmaten zijn herkenbaar aan de gele kleur en het
logo, en worden in 2019 en 2020 geleidelijk zichtbaar
in het Nederlandse straatbeeld. KBO-PCOB is blij dat
op deze manier contant geld beschikbaar blijft.

Belang van contant geld
In de afgelopen jaren hebben Geldmaat en de drie banken samen met
maatschappelijke belangenorganisaties, waaronder KBO-PCOB, de
Consumentenbond en de Oogvereniging gewerkt aan een visie op het
bereikbaar en beschikbaar houden van contant geld in Nederland.
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Contant kunnen blijven
betalen is van groot belang. Het is een belangrijke manier voor onder meer
senioren om deel uit te kunnen blijven maken van het betalingsverkeer,
want pinnen is niet voor iedereen mogelijk.”

Senioren 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
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Rijkdom, Succes en liefde
Een vrouw liep door haar huis toen ze, naar buiten
kijkend uit het raam drie oudere mannen met een
lange baard zag zitten in haar tuin. Ze liep naar
buiten om een praatje met hen te maken.
Ze naderde hen zodat ze gemakkelijker met hen
kon communiceren en zei hen: “Ik denk niet dat we
elkaar kennen maar ik heb het idee dat jullie honger
hebben. Komt u alstublieft mee naar binnen en eet iets”.
De drie mannen dachten na en antwoorden toen: “We kunnen niet alle
drie tegelijk naar binnen” legden ze uit. “Waarom niet?”, vroeg de vrouw
nieuwsgierig.
Eén van de mannen wees naar zijn metgezellen en legde uit: “Zijn naam is
Rijkdom, terwijl de ander succes heet en ik ben liefde” zei hij met een
glimlach. Hij bleef met de vrouw praten en voegde eraan toe: “Ga naar
binnen en besluit samen met je man wie van ons drie je wilt uitnodigen”.
De vrouw liep naar binnen en vertelde haar man wat de oudere mannen
haar verteld hadden. De man was blij met de mogelijkheid die zich
voordeed. “Wat geweldig! Aangezien we mogen kiezen” zei hij zonder er
lang over na te denken.
“Laten we rijkdom uitnodigen om in ons huis te komen! Ga naar buiten en
zeg hem binnen te komen en ons huis te vullen met rijkdom”! Zijn vrouw
was er niet direct mee eens en stelde voor… “Lieverd, waarom nodigen
we Succes niet uit?”.
Op dat moment kwam hun dochter, die naar het verhaal luisterde, de
kamer binnen en met een enthousiasme stelde ze haar idee voor aan haar
ouders. “Zou het niet beter zijn om Liefde uit te nodigen zodat ons huis er
mee vervuld zal zijn?”
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Haar ouders keken haar ontroerd aan. “Laten we goed nadenken over het
advies van onze dochter”, zei de man tegen zijn vrouw en voegde er
meteen aan toe: “We nodigen Liefde uit om onze gast te zijn”. De vrouw
liep naar buiten en vroeg: “Wie van jullie is Liefde? Kom alsjeblieft naar
binnen, je bent onze gast”.
Liefde stond op en liep richting het huis maar de andere twee stonden op
en volgden hem. Verrast, vroeg de vrouw aan Rijkdom en Succes: “Ik heb
Liefde uitgenodigd, waarom komen jullie ook naar binnen?”
Ze antwoorden in koor: “Als je Rijkdom of Succes
had uitgenodigd, zou de ander twee buiten moeten
blijven maar jullie hebben Liefde uitgenodigd, waar
hij ook gaat, wij volgen hem. Waar liefde is, daar
zijn ook Rijkdom en Succes!”

Activiteiten Juli Augustus 2019
Vrijdag 19 juli 2019 10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Mariakapel Rafaelkerk Aansluitend koffie of thee
Dinsdag 23 juli 2019
Dagtocht Nationaal Park Weerribben-Wieden en varen met de “Vrijstate”
Vrijdag 16 augustus 2019
10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Antoniuskapel (Aloysiuskerk),
aansluitend koffie of thee
Dinsdag 27 augustus 2019
Dagtocht Aardbeien en Museum Holterberg plus met gids een rondrit
door natuurgebied Holterberg.
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Dagtocht Aardbeien en Museum Holterberg plus
met gids een rondrit door natuurgebied Holterberg
27 augustus 2019
Op deze dagtocht brengen we een bezoek aan Kalter Aardbeien in
IJsselmuiden. Een meer dan 15 jaar oude aardbeienkwekerij, waar Annet
en Richard Kalter ons tijdens een rondleiding op boeiende en grappige
wijze alles over de aardbei kunnen vertellen. De uitleg wordt gegeven met
een headset en een speaker. Dus voor een ieder te volgen.
Uiteraard mogen we snoepen van de aardbeien bij het kopje koffie. Ook is
er de mogelijkheid aardbeien zelf te plukken en in een bakje mee te
nemen. Of te koop in de boerderijwinkel waar ook o.a. groente en fruit uit
de kwekerij verhandeld worden. Net als de streekproducten: zuivel, kaas
en vlees.
Rond 12.30 uur worden we verwacht bij V.O.F. Café-Partycentrum Het
Bonte Paard in Holten voor de 'pannenkoekenlunch'. Hierna volgt om
14.00 uur – met gids – een rondleiding door het prachtige natuurgebied
rond de Holterberg, ook wel bekend als het Hollandse Zwarte Woud.
Omstreeks 15.15 uur brengen we een bezoek aan het Natuurmuseum
Holterberg in de gemeente Rijssen-Holten in de provincie Overijssel.
Eén van de oudste en bekendste natuurmusea en informatiecentra van
Nederland. Het museum bestaat uit 11 levensgrote diorama's waarin meer
dan 1000 dieren tentoongesteld staan in hun natuurlijke houding en
leefomgeving.
Een recent diorama is 'The return of the Wolf', waarin een dreigende wolf,
vluchtende reebok en opvliegende korhaan het nieuwe tafereel vormen.
De wolf is bezig met een opmars in Europa en eind vorig jaar doorkruiste
dit roofdier de Holterberg. “Blijft het bij zwervers of zal de wolf zich
definitief vestigen?'
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Programma:

08.30 uur Vertrektijd vanaf Winkelcentrum Utrecht Overvecht bij C&A.
(Uiterlijk 08.15 uur aanwezig zijn)
10.00 uur Bezoek Kalter Aardbeien, inclusief koffie/thee met aardbeien
schelpje en rondleiding kwekerij.
12.30 uur Pannenkoekenlunch bij Rest. Het Bonte Paard te Holten
14.00 uur Met gids rondrit door natuurgebied rond de Holterberg
15.15 uur Bezoek aan het Natuurmuseum Holterberg
Rond 18.00 uur hopen we weer op onze opstapplaats te zijn.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en opsturen
naar mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarna de prijs van de dagtocht = € 49,50 overmaken op rekening van de
SeniorenReisClub Utrecht e.o. NL 15 INGB 0007 5390 75
Gratis annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint.

Noordzee.
Al hoor ik graag de klokken van de Dom
veel liever hoor ik nog het bruisende
geluid van jouw branding.
Ik volg de meeuwen in hun vlucht
maar liever kijk ik op een duin
naar jouw stralende zonsondergang.
O Noordzee, eeuwig in beweging
je trekt mij onweerstaanbaar aan
blote voeten - vloedlijn - schelpen zoekend
ben ik weer kind geworden,
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

Belasting Invulhulpcoördinator

Joyce Tjoa

030 251 37 30

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-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 2019 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
Voorletters
Tussenvoegsel
Naam

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

Adres
: ______________________________________________
Postcode
: ____________ Plaats: __________________________
Geboortedatum : ______________________________________________
Telefoon 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: joyce.kbo@casema.nl
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