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Van de Voorzitter,
Bij het verschijnen van deze Rondomme zijn we in de tijd van verandering
terecht gekomen. De herfst is begonnen en dat betekent dat de bladeren de
bomen gaan verlaten om zichzelf te beschermen tegen uitdroging.
We gaan ook terug in de tijd want op 27 oktober gaan we van de zomertijd
terug naar de wintertijd. Het positieve is dat we deze nacht een uurtje
langer mogen slapen voor degene die vrij zijn maar wanneer je moet
werken duurt deze nacht een uurtje langer.
De dagen zullen minder lang licht zijn en volgende deskundige uit De Bilt
zal de temperatuur in deze periode gaan dalen waardoor het voor velen
weer tijd wordt om de verwarming aan te zetten en de herfstkleding uit de
kast te halen.
Verder was het er het ritje met de glazenkoets omdat de goudenkoets in de
garage staat omdat zij niet meer door de apk kwam en wordt er nu hard
gewerkt om de gebreken te herstellen.
Het ritje met de glazenkoets waar Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima zitting mochten nemen ging van het Paleis Noordeinde naar het
Binnenhof. Een ritje van ongeveer 15 minuten met deze koets wat je mijns
inziens in het kader van de stikstof problematiek ook op fiets had kunnen
doen wat de reistijd met ongeveer 12 minuten had verkort.
Heeft u ook geluisterd naar de troonrede waarin de Koning vertelde hoe
goed het gaat met Nederland en dat u dit ook in u portemonnee gaat zien.
Zijn er voor u nu mogelijkheden om wensenlijstje in 2020 tot uitvoering te
brengen of moet u door de mogelijke korting op u pensioen de uitvoering
worden uitgesteld.
Bij de KBO stad Utrecht wordt gewerkt aan de uitvoering van haar
wensenlijstje want naar verwachting zal de nieuwe website in oktober
beschikbaar komen zodat bestaande niet leesbare website tot het verleden
gaat behoren en u digitaal van betere informatie kunnen voorzien.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Mevr. M.E.C. Middeldorp-Hols, Mevr. A.G. de Wilde,
Mevr. C.M. van Vliet
Dat zij moge rusten in vrede.
We heten welkom
Mevr. A. Haak-Landzaat, Dhr. J.G.A. Coops, Mevr. A.A. Hadisusanto
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Eucharistieviering
Antoniuskapel (Aloysiuskerk),
Vrijdag 18 oktober 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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‘Nu is het tijd voor de gepensioneerden!’
“Net als veel andere Nederlanders luisterde ik dinsdag naar de Troonrede
2019. De koning opende en sloot af met de woorden van een 96-jarige
Engelandvaarder. Erg mooi, in het jaar dat we 75 jaar bevrijding
herdenken. Vrijheid moeten we koesteren. Maar over senioren hoorden
we verder niets. En dat terwijl er sprake is van koopkrachtdaling en
toenemende onzekerheden voor een aanzienlijk deel van hen.”
“De troonrede stelde: ‘Nederland is een land van vrijwilligers’. En ook
‘vertrouwen begint bij een stevig sociaal netwerk van familie, vrienden,
geloofsgemeenschappen en verenigingen’. Als KBO-PCOB sluiten wij ons
daar van harte bij aan. Vrijwilligers en mantelzorgers maken het verschil
en brengen waarden van zorgzaamheid, solidariteit en burgerschap
dagelijks in de praktijk. Wat ons betreft zou daar vanuit maatschappij en
overheid wel wat meer steun en waardering tegenover mogen staan.”
Veel onzekerheid
“Alle Nederlandse huishoudens zouden volgens de troonrede uitkomen
op een financiële plus in 2020. Maar duik je dan de cijfers in, dan zie je dat
er nog veel onzeker is. Vooral voor gepensioneerden. Ze hebben de
kleinste koopkrachtverbetering, en dat na tien jaar van koopkracht
stagnatie en -daling. Maar de koopkrachtkloof tussen werkenden en
mensen die hebben gewerkt neemt nog verder toe. Zeker als er gekort
wordt op pensioenen. Hierover hebben we als KBO-PCOB het laatste nog
niet gezegd… Wij blijven strijden voor een krachtige positie van senioren.”
Steviger beleid nodig
“Belangrijk thema voor ouderen is wonen. Het beleid daarop kan nog wat
steviger. Nu zet de regering vooral de starters centraal. Langer thuis
wonen en seniorenwoningen lijken daardoor op de achtergrond te raken.
Net als veiligheid in en rond het huis. Veel aandacht is er voor de context
van internationale conflicten. Maar wat ons betreft moet er ook oog zijn
voor zorg en veiligheid dichtbij.” “Senioren gaan niet langer wachten tot
dit kabinet eindelijk het vizier echt op hen richt. Onze boodschap brengen
we sterker dan ooit naar Den Haag: kabinet, het is tijd voor de
gepensioneerden!” Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB
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Verslag dagtocht naar ‘FRIESLAND ANNO 1666’
17 september 2019
U heeft een paar keer mijn verslag moeten
missen door de hittegolf die mij parten heeft
gespeeld alles “op jins alve-en tritichst... maar
hier ben ik weer om verslag uit te brengen over
deze fantastische dagtocht onder leiding van de
zeer goed voorbereide en geweldige chauffeuse
Annelies Versteinen uit Woerden en Anita van
Basten onze reisleidster met haar steeds behulpzame man Herman als
assistent.
Restaurant De Goede aanloop
Wij rijden naar Tollebeek een dorp in de
gemeente Noordoostpolder in de provincie
Flevoland tussen Urk en Emmeloord naar het
Café-Restaurant “De Goede Aanloop” het was
eerst een bruin café onlangs omgetoverd tot
een modern restaurant met vriendelijke
bediening met gesorteerd gebak en koffie.
Veiling
Na het heerlijke stoofpotje uit Grootmoeders tijd in het
restaurant Sudersee in Hindeloopen gaat er een
ouderwetse ludieke visafslag plaatsvinden er wordt
enthousiast bij opbod en afslag op een zakje gevuld met
gerookte vis geboden en veel gelachen, maar ook
gelachen als een boer(in) die kiespijn heeft wanneer het
zakje met inhoud aan hun neus voorbij gaat...
Gids Sijcke
Deze gids Sycke is een echte boeiende verhalen vertelster
wij hebben genoten van haar verhalen die zij vertelt in de
bus. Ik mag van haar een foto maken.
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De Elfsteden Fontein
In alle steden of dorpen van de Elfstedentocht komt een bijzondere
fontein voor als blijvend aandenken aan de culturele Hoofdstad
Leeuwarden 2018. Dieren blijken een
inspiratiebron te zijn in de ontwerpen van de
elf beroemde kunstenaars. Hier is de fontein
van Hindeloopen de levensboom is te zien die
wijsheid symboliseert, wanneer je op het grote
houten gewei zit zie je dat de boom omringt
wordt door waterspuwende vogels en hun
samenspraak is goud waard ik spreek uit ervaring. Deze fontein is
gemaakt door een Chineese kunstenares.
Museumdorp Allingawier Bezienswaardigheden
We rijden nu met de bus via de Ald Fears Erf route
naar t Friese museumdorp Allingawier
De Makelaar
Hier op het huis van de verhalenverteller over
familie Japicx staat op de nok van het dak een
decoratieve versiering het is een gevelmakelaar of makelaar. Dit ornament
vertelt iets over de persoon die in dat huis
woont hoe groter hoe rijker. De zwanen staan
voor Vertrouwen.
Zo, ik kan wel door blijven schrijven over
deze prachtige tocht wat hebben wij weer
genoten. Heel hartelijk dank iedereen die de
KBO-PCOB leden van zo’n mooie dagtocht
hebben laten genieten.
Tot slot “ik zie een mooie hinde lopen daarbij de rivier.”
Een regel uit de muziektekst van Seth Regner Gaaikema 1939-2014
Bea van Beckhoven-van der Schoot
BvB&Schoot photography
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Meerdaagse reis van 3 dagen
maandag 14 oktober t/m woensdag 16 oktober 2019
Accomodatie
U logeert in hotel Millings Centrum. Alle kamers hebben douche, toilet,
TV en zijn met een lift bereikbaar. In het gezellige restaurant worden uitstekende maaltijden geserveerd. In de sfeervolle bar is het prettig toeven.
Elke avond wordt in het hotel voor vermaak gezorgd en is een hapje en
een drankje inbegrepen
Excursies
Dag 1: Bezoek tingieterij en stadsbezoek aan Nijmegen.
Dag 2: Rondrit Berg en Dal en de Zevenheuvelenweg en bezoek aan het
mondaine Kleef.
Dag 3: Rondrit Gelderse Poort en Ooijpolder en boottocht op de Rijn.
Prijs en verzorging
Prijs € 219,50 pp. Toeslag 1-persoonskamer € 35,00 pp.
•
•
•
•
•
•
•

verblijf op basis van halfpension met ontbijtbuffet en ’s avonds
3-gangen diner.
bij aankomst in het hotel een welkomstdrankje.
's avonds in het hotel een hapje en een drankje met gezellige
activiteiten.
op de heenreis koffie met gebak.
op de terugreis een 3-gangen afscheidsdiner.
vervoer per luxe touringcar voor de excursies.
Niet inbegrepen zijn uitgaven van persoonlijke aard die
optioneel zijn zoals entrees, rondvaart en consumpties.

U kunt zich voor deze reis opgeven bij mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht, tel. 030 – 2960093 of per e-mail:
euau68gw@hetnet.nl
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Zoals gebruikelijk wordt deze reis u aangeboden door Touroperator Eemland Reizen, Nieuwe Havenweg 73, 1216 BH Hilversum,
tel. 035 623 42 47 en e-mail: www.eemlandreizen.nl
Na opgave van het aantal personen voor deze meerdaagse reis ontvangt u
van EemlandReizen alle relevante gegevens zoals afsluiten verzekering,
rekening nummer, etc.

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

Ik vroeg om kracht
en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken
Ik vroeg om wijsheid
en God gaf me problemen om me te leren die op te lossen
Ik vroeg om voorspoed
en God gaf me hersens en spieren om mee te werken
Ik vroeg om moed
en God gaf me gevaren om te overwinnen
Ik vroeg om liefde
en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen
Ik vroeg om gunsten
en God gaf me kansen
Ik kreeg niets waarom ik vroeg
Ik kreeg ALLES wat ik nodig had
(pater Damiaan)
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Utrecht Lezingen
CHINA
Lezing door drs. Kathleen Ferrier
Bijeenkomst voor ouderen op
Woensdagmiddag 23 oktober 2019
van 14.00-16.00 uur
Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 Utrecht.
China, een enorm groot land qua oppervlakte en aantal inwoners. Een
land dat voor het westen een gesloten land was met een communistisch en
autoritair regime.
China is nu een land in ontwikkeling op veel gebieden: op technologisch
gebied, op economisch terrein, westerse bedrijven worden overgenomen,
er vindt migratie plaats van platteland naar de steden.
Vormt het een gevaar voor andere landen? Ferrier ziet China in macht
toenemen, maar ziet ook mogelijkheden voor samenwerking met andere
continenten.
Kathleen Ferrier woonde ruim 5 jaar in Hong Kong tot eind 2018. Zij
doceerde er, maakte kennis met mensen, hun cultuur en de veranderingen
die zij doormaken.
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. De zaal is open vanaf 13.30 uur.
De Hof van Transwijk is een plein aan de Lomanlaan.
Het is bereikbaar via diverse buslijnen; in de directe omgeving is
voldoende (gratis) parkeerruimte.
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HERFST OVERPEINZING
Een jonge vrouw met een hel gekleurd hoofddoekje loopt met een bosje
bloemen door de straat. Een oude man met blijkbaar zware tas sjokt
murmelend voorbij. Het waait. De wind neemt de goudgekleurde
bladeren van de straat en stoeit er wat mee. Sommige schijnen er plezier in
te hebben. Ze schieten met een vaart vooruit, blijven dan plotseling
doodstil liggen om even later weer – trillend van ingehouden
vreugde – verder te vliegen. Andere starten aarzelend en voorzichtig met
wat kleine bewegingen hun voorbeeld. En sommige bladeren beginnen
nergens aan. Doodstil liggen is ook een herfst-energie. Een paar kraaien
pikken al het eetbare van de straat. Zouden ze al denken aan de winter die
komen gaat en aan de dagen waarop ze hongerig hun eten moeten
zoeken?
Ik sta op het balkon dit schouwspel gade te slaan. De boom schuin voor
mij op straat stemt tot nadenken. In beeld komt het schilderij van Monet
waarop de Boulevard des Capucines is afgebeeld. Het trilt van leven door
de in zwart gehulde mensen die, met hun uiteenlopende bewegingen,
ieder in hun eigen energieën opgaan. Net zoals hier sommige bladeren
opgaan in het spel met de windenergie. Maar toch hangt een waas van
triestheid over bedoeld schilderij. De bomen staan op rij. Stil. Doodstil.
Ontdaan van hun schoonheid getuigen zij - in afgedwongen naaktheid –
kaarsrecht van hun waardigheid. Zo stelde ik mij altijd een herfst voor.
Iets van ongewilde berusting om de stervende tijd.
Maar het tegendeel gebeurt. Nu! Schooljeugd in kleurrijke jasjes rent plots
door de straat over de afgevallen bladeren. De straat oogt als een levend
tapijt vol energie, kleur en geluid. Zacht belicht door een waterig zonnetje.
De jonge kinderen proberen in allerlei bochten de bladeren te vangen. Ze
lachen en stoeien met elkaar en de wind. Hun kreten vullen de straat.
Een groepje staat iets verderop bijeen en bestudeert een boomblad.
Dan, met dwingende gebaren en luide stem, worden ze gestoord.
Schreeuwend en lachend vormen ze één wolk aan energie dat uiteindelijk
de straat uit jubelt.
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Onhoorbaar betreedt de stilte opnieuw de ruimte. Maar 't voelt zó anders.
En de wind? Die blijft spelen met de goudgekleurde afgevallen bladeren.
En wie wil, doet mee.
Is dit smart om de stervende tijd? Of een juichend afscheid nemen van al
wat is geweest en vanuit een geborgen stilte opnieuw tot leven zal komen.
In de- zelfde vormen. Zoals altijd. Maar toch – zoals altijd - ànders.
Anita van Basten
herfst 2019

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.

Activiteiten oktober – November 2019
Maandag 14 oktober t/m woensdag 16 oktober 2019
Meerdaagse reis van 3 dagen
Vrijdag 18 oktober 2019 Tijd: 10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Antoniuskapel (Aloysiuskerk),
Woensdagmiddag 23 oktober 2019 van 14.00-16.00 uur
Utrechtse lezen China door drs. Kathleen Ferrier
Dinsdag 29 oktober 2019
Dagtocht Herfstkleuren en Dekselse Stamppotpannetjes
Woensdag 13 november 2019 Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Lezing over Toon Hermans door Walter van Geffen
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Dagtocht dinsdag 29 oktober 2019
Herfstkleuren en Dekselse Stamppotpannetjes
Voornamelijk voor teleurgestelde mensen, die niet mee (kunnen)gaan met
de meerdaagse reis van drie dagen in oktober 2019 maar toch graag een
dagje uit willen, is er als extra deze dagtocht georganiseerd. Maar natuurlijk is een ieder die graag mee zou willen op deze bijzondere dag ook van
harte welkom.
's Morgens maakt u met de touringcar een mooie route naar en via de Veluwe. Na de lunch komt gids Bert v.d. Zedde in de bus voor een rondrit in
het wisselende stroomgebied van de IJssel met dijkhuizen, landgoederen
en kastelen.
U bevindt zich op de grens van de Veluwe, het Salland en de Achterhoek
en in deze gebieden doen vele verhalen en sages de ronde waarvan U er
enkele te horen krijgt.
Programma:
09.00 uur: Vertrekken vanaf de parkeerplaats Gloriantdreef van het
Winkelcentrum Overvecht bij C&A. Voorstaan vanaf 08.45 uur
10.15 uur: Restaurant De Wormshoef in Lunteren voor de koffie ( 1 x )
plus gesorteerd gebak, waarna een vervolg van de toeristische
route.
12.15 uur: Restaurant KriebelZ in Terwolde voor een verrassende
pannetjeslunch met boerenkool, zuurkool, hutspot, worst,
speklap en stoofpot van Iers rundvlees.
14.00 uur: Rondrit met gids Bert v.d. Zedde
Ca. 17.30 uur thuiskomst.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen naar mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT te Utrecht.
Daarna de prijs van de dagtocht € 45,00 overmaken op rekening van de
SeniorenReisClub Utrecht e.o. : NL 15 INGB 0007 5390 75
Gratis annuleren kunt u de woensdag vóór de dagtocht begint.
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Analyse Zingeving
In de plannen van Rutte-3 voor 2020 lijken senioren wel
onzichtbaar. Dat is niet passend; de groep ouder wordende
Nederlanders is namelijk omvangrijk en groeiende.
Bovendien zijn de zorgen van veel senioren groot, waarbij
het lang niet alleen over pensioen gaat. De meeste zorgen
maken mensen zich over ‘de zorg’. Is er voor mij nu en
straks nog wel voldoende en betaalbare zorg?

Binding
De nadruk die dit jaar ligt op ‘werkenden’ is best begrijpelijk, maar ook
niet-werkenden willen gezien worden. De binding met de samenleving is
van belang voor senioren en voor de samenleving zelf.
Vorig jaar nog stonden senioren meer centraal in de troonrede. Die ging
toen in op de plannen die voortvloeiden uit ons manifest Waardig Ouder
Worden. En in de begroting van 2018 was voor alle onderdelen uit dit
manifest geld gereserveerd. Een groot succes voor KBO-PCOB…
Doorwerking van belangrijke thema’s
Gelukkig lopen die plannen door in 2019-2020. Dat geldt ook voor de
budgetten hiervoor. Denk hierbij aan:

•
•
•
•
•

De strijd tegen eenzaamheid onder 75-plussers
Een betere beeldvorming rond ouderen en ouder worden
Spreken over de laatste levensfase
Onderzoek en debat over voltooid leven
Investeringen in geestelijke verzorging thuis

Bij veel van deze onderwerpen is KBO-PCOB gesprekspartner in Den
Haag. Wij brengen ook in 2020 het perspectief en belang van onze leden
naar voren.
Zilveren draden
in de herfst gesponnen door
nijvere spinnen.
Henny van der Weiden
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Lezing over Toon Hermans door:
Walter van Geffen
Woensdag 13 november 2019
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Parochiecentrum St. Aloysius

Als kleine jongen raakte Walter, zoals hij
dat zelf zegt, besmet met het ‘Toonvirus.’
De bandrecorder van zijn oma met een
geluidsband van Toon maakte dat Walter
een superfan werd.

Hij verzamelde vanaf dat moment alles van de grote clown en verdiepte
zich in de grootmeester en kwam zo leuke weetjes te weet over zijn idool.
Als superfan en kenner geeft Walter lezingen over zijn idool.
‘Wat is er nou mooier om je passie en je enthousiasme te delen met
anderen?’ zegt hij. Walter vertelt enthousiast over de grootste in zijn vak
allertijden en draagt enkele gedichten van Toon voor.
Natuurlijk laat Walter ook leuke fragmenten uit zijn shows zien. De
meezing klassiekers als de tango van het blote kontje en vierentwintig
rozen komen aan bod. Maar ook nummers uit zijn beginperiode zullen
voorbijkomen. Een ode aan deze grote rasartiest.
Komt u deze middag gezellig mee genieten en meezingen? Een leuke
en gezellige middag Toon onder het genot van een hapje en een drankje.
Locatieadres:
Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
Openbaarvervoer: Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)
Halte:
Adriaen van Ostadelaan
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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-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 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.
: ______________________________________________
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: joyce.kbo@casema.nl
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