KBO

HOUTEN / BUNNIK

De vereniging van, voor en door ouderen in Houten en Bunnik, die
echt kan zorgen voor een beter leef- en woonklimaat voor onze senioren.
De KBO Houten / Bunnik is één van de vele plaatselijke afdelingen, verenigd in de
overkoepelende landelijke organisatie Unie KBO, Katholieke Bond voor Ouderen,
www.uniekbo.nl. De afdeling Houten / Bunnik omvat sinds najaar 2016 de kernen Houten,
't Goy, Schalkwijk, Tull en 't Waal en Bunnik, Odijk, Werkhoven.
De Unie KBO behartigt, op basis van de katholieke beginselen, de belangen van ruim
200.000 senioren (50+) op landelijk niveau.
De KBO afdeling Houten / Bunnik, www.kbohouten.nl, werkt voor u op lokaal –
gemeentelijk niveau. Er zijn vele zaken die de aandacht vragen van ons als KBO afdeling.

•
•
•
•

•
•

1. Diensten voor de individuele leden:
KBO Houten / Bunnik organiseert zelf regelmatig bijeenkomsten voor haar leden, waar
informatie en amusement worden geboden.
KBO Houten / Bunnik organiseert ook regelmatig voor haar leden verzorgde reizen
binnen en buiten Nederland.
KBO Houten / Bunnik geeft maandelijks een nieuwsbrief uit met voor ouderen relevant
lokaal nieuws.
KBO Houten / Bunnik biedt haar leden tal van voordelen, die worden gerealiseerd door
de samenwerking van KBO Houten met meer dan 1000 andere lokale KBOverenigingen in de Unie KBO. We melden hier onder meer de hulp bij
belastingaangifte, juridische hulp, kortingen bij verzekeringen, korting rijbewijskeuring
en het mooie en informatieve maandblad “Nestor”.
Actief wordt ondermeer de Zomerschool Houten ondersteund en promoten we het
golfkarrenproject voor beter seniorenvervoer binnen de Rondweg Houten.
KBO Houten / Bunnik heeft twee iPad tabletcoaches om u te helpen met uw tablet.

2. De actieve behartiging van de belangen van ouderen in Houten en Bunnik.
•
•

KBO Houten / Bunnik oefent samen met andere lokale ouderenorganisaties (via de
SBOH) invloed uit op de besluitvorming op plaatselijk niveau, die uw belangen direct
kan raken. Denk daarbij aan gemeente, woningcorporaties, etc.
Unie KBO oefent samen met andere landelijke ouderenorganisaties op landelijk
niveau invloed uit op de besluitvorming die uw belangen kan raken. Denk daarbij aan
regering, parlement, verzekeraars, etc.

Wat kunt u betekenen voor de KBO en in het bijzonder voor de lokale KBO Afdeling?
Op de eerste plaats versterkt u het aantal leden en daardoor in groter verband de
medezeggenschap.
Verder kunt u door inzet van uw ervaring medewerking verlenen bij tal van activiteiten. De
contributie hoeft daarbij geen bezwaar te zijn. (Zie aanmeldformulier).
www.kbohouten.nl
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Wij vinden dat het aantal leden van de KBO ( nu ruim 800 leden) minstens verdubbeld zou
kunnen worden, zeker als iedereen boven de 50 jaar overtuigd wordt van het grote belang
van het werk, dat de bond voor de senioren verricht.
Word dus lid en toon u daardoor SOLIDAIR !
Bij deze nodigen wij u uit om lid te worden van de KBO Houten / Bunnik, en daarmee ook
lid van de Unie KBO. Vanzelfsprekend zijn ook niet-katholieken van harte welkom.
Tenslotte zijn er ook senioren die ons werk willen steunen, we zien hen nog te weinig. Zij
die al lid zijn, en ons werk steunen, zeggen daar veel plezier in te beleven, en dat het
dankbaar vrijwilligers werk is.
We hopen dat u, nadat u dit allemaal hebt gelezen, lid wilt worden van de KBO.
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier ingevuld in te leveren bij de
Ledenadministratie, e-mail te sturen, of aanmelden via de Unie op www.uniekbo.nl.
of via aanmeldformulier op onze eigen site ( www.kbohouten.nl ).
Ledenadministratie KBO Houten
J.G. Vernooij
Rogge-oord 8,
3991 VB HOUTEN
Tel.: 030 637 1209
Email.: kovernooij@gmail.com
Contributie:

Alleenstaanden:
Gehuwden:

€ 22,00
€ 23,00
€ 44.00
€ 46,00

per jaar (met automatische incasso)
(zonder automatische incasso)
per jaar (met automatische incasso)
(zonder automatische incasso)

IBAN: NL28 INGB 0000 7907 45
AANMELDEN:
Onderstaande strook invullen en verzenden naar ledenadministratie of mailen naar :
kovernooij@gmail.com
NOTEERT U MIJ / ONS ALS LID
van de katholieke Bond voor Ouderen afdeling Houten / Bunnik:
De Heer

: _____________________________ Geb.datum: ____________

Mevrouw

: _____________________________ Geb.datum: ____________

Adres

: _____________________________

Postcode

:__________Plaats ______________ Tel.nummer:____________

IBAN: ___________________________________ Datum: ________________
E-mailadres :_____________________________
Handtekening :

www.kbohouten.nl

2/2

