
 

   

Geachte heer/mevrouw, 
 

K B O  is een  Krachtige Beweging voor Ouderen 
 

Doordat de voorzieningen voor ouderen steeds meer onder druk komen te staan,  
dienen wij als senioren samen een vuist te maken om op te komen voor onze rechten.  
Dat kan alleen als we ons verenigen en dat kan het beste bij de KBO.  
 

Als lid van “KBO Vorstenbosch” bent u ook automatisch lid van KBO-Brabant en krijgt u  
diverse kortingsmogelijkheden b.v. op:  

Energiekosten, Zorgkosten, Zitcomfort, Fietsen (e-bike) en nog meer.  
 

Word nu lid van KBO Vorstenbosch. 
 

Naast belangenbehartiging is “elkaar ontmoeten” onze belangrijkste doelstelling.  

Daarvoor organiseren we veel activiteiten op het gebied van ontspanning en 
beweging, waar de Vorstenbossche senioren elkaar kunnen treffen.  
Zodoende dragen we bij aan een zaak die steeds belangrijker wordt: het creëren  

en in stand houden van een sociaal netwerk. 
 

U wordt er geen dag ouder van, als u lid bent van onze KBO. 
 

Wij horen het U al zeggen: “Daar ben ik nog veel te jong voor”. Dat kan dan zo zijn  

maar U wordt er ook geen dag ouder van als u toch lid wordt.  
Uiteindelijk is KBO Vorstenbosch ook voor U de club van de toekomst. 
 

U kunt ook lid worden uit solidariteit. 
 

KBO Vorstenbosch heeft ook niet actieve leden. Velen daarvan zijn lid omdat zij het een 

goede zaak vinden dat er een organisatie is die voor de belangen van senioren opkomt.  
Zij hebben een lidmaatschap uit solidariteit en om samen, als ouderen, sterker te staan!  
 

 

Daarom deze oproep: Word KBO lid !!  
 

De contributie van “KBO Vorstenbosch” bedraagt  

slechts € 20,- per jaar (als u lid wordt na 1 juli, betaald  
u nog maar de helft van de jaarcontributie). 
 

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van  
KBO Vorstenbosch? Vraag dan naar ons informatieboekje. 

Bel naar 06-57435636 of stuur een email naar: secretariskbovorstenbosch@gmail.com 
 

Wilt u zich nu al meteen aanmelden? Vul dan het aanmeldingsformulier (achterzijde) in.  

U kunt dit formulier afgeven op het tijdelijke 
secretariaatsadres Liebregtsplein 23 of in de KBO-bus 

(bij de ingang van de Stuik). 
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