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Het Bestuur van KBO afdeling Leeuwarden wenst alle leden bijzonder
fijne Kerstdagen en een gezond 2022 toe.
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Mededelingen van het (be)stuur
Bestuurlijk algemeen
Evenals vorig jaar moeten wij constateren dat er ook in 2021 geen enkele activiteit heeft kunnen
plaatsvinden. Gelukkig zijn er toch nog wel enige zomerfietstochten met Zr. Veronique doorgegaan.
Ook deze groep echter wordt langzamerhand steeds kleiner.
Als bestuur merken wij dat de animo om iets te organiseren toch wat afneemt.
Je maakt plannen maar de grote onzekerheid en de dan weer aangescherpte maatregelen maken het ons
niet gemakkelijk.
Ons bestuurslid Cor van Nus heeft helaas aangegeven dat hij stopt met zijn werkzaamheden voor de KBO.
Mobiliteit, leeftijd en zijn algemene gezondheid spelen daarbij toch een belangrijke rol.
In de jaren dat Cor in ons bestuur zat, hebben we veel aan zijn ervaring en inbreng gehad.
Bedankt Cor!
Uit bovenstaande blijkt maar weer de noodzaak om aanvulling en versterking van ons KBO bestuur.
Dit lukt ons tot nu toe helaas al jaren niet.
Wij hebben daarom een verzoek gedaan aan het provinciale bestuur van KBO Fryslân om met ons van
gedachten te wisselen hoe wij nu verder moeten.
Nieuwjaars bijeenkomst 2022
Zoals jullie zullen begrijpen gaat de aangekondigde Nieuwjaars bijeenkomst NIET door.
Contributie 2022
Het lidmaatschap van de KBO loopt in principe stilzwijgend door, tenzij u dit tijdig bij ons opzegt.
Het bestuur heeft besloten om de contributie voor 2022 niet te wijzigen en gelijk te laten aan 2021.
Het blijft derhalve € 25,- per persoon/per jaar.
Bij deze Nieuwsbrief wordt daarom alvast de Contributienota voor het nieuwe jaar 2022 bijgesloten.
Graag jullie aller aandacht daar voor.
Speciale dank 2021
Het bestuur wil alle bezorgers van het Magazine bedanken voor hun bijdrage aan KBO Leeuwarden.
Zo ook Bert van der Werff en Jacques van der Zee voor hun werkzaamheden buiten het bestuur!
Attentie
Wij hebben besloten om ieder KBO lid van onze afdeling een VVV-cadeau “gift card” te geven, dit als een
soort compensatie voor alle gemiste ledenactiviteiten in het afgelopen jaar 2021.
U vindt deze “gift card “ in een aparte envelop bij de bezorging van het Magazine en deze Nieuwsbrief.
Wij hopen dat jullie er een leuke bestemming aan kunnen geven.
Jan Broek, voorzitter.
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KATHOLIEKE BOND van OUDEREN
Afdeling Leeuwarden

CONTRIBUTIENOTA 2022
Het bestuur heeft besloten de contributie voor 2022 gelijk te houden
aan de contributie van 2021, namelijk op

€ 25,- per persoon.
(één lid € 25,- en twee leden € 50.-)
Let op
U krijgt géén afzonderlijke nota of acceptgiro toegestuurd!
Wij verzoeken u daarom de contributie van € 25,00 per persoon zelf
vóór 1 februari 2022 over te maken naar bankrekeningnummer:
ING: NL23 INGB 0004 0838 88
t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Leeuwarden,
Reidklyster 21, 9254 JZ Hardegarijp.
Namens het bestuur,
Jacques van der Zee, administrateur
Hardegarijp, december 2021.
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VASTE RUBRIEKS INFORMATIE
KBO Leeuwarden secretariaat:

Mevr. W.P.H. Midden, telefoon: 0518-470039; emailadres: kbo.leeuwarden@gmail.com.

KBO Leeuwarden ledenadministratie + Nieuwsbrief:

Dhr. S.F. van der Werff, telefoon: 058-2153832; emailadres: sf.vanderwerff@gmail.com.

KBO Leeuwarden lidmaatschap en contributie:

Financiële administratie: dhr. T.J. van der Zee, telefoon 0511-475067, emailadres: t.zee14@upcmail.nl.
Het KBO lidmaatschap is individueel. De jaarcontributie voor 2022 bedraagt € 25,- per persoon.
Betaling via bankrekening NL23 INGB 000.40.83.888 t.n.v. KBO afdeling Leeuwarden te Hurdegaryp.
LET OP: u ontvangt geen nota of acceptgiro van ons, dus zelf even spontaan het bedrag overmaken!

Commissie Ziekenbezoek:

Als u in uw omgeving leden kent die graag een keer ziekenbezoek willen ontvangen geef dit dan even door
aan onze contactpersoon Zr. Veronique. (telefoon 058-2122078)

Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummer (Brandweer, Ambulance, Politie)
Alarmnummer Politie (algemeen)
Dokterswacht Leeuwarden (in MCL)
KBO-PCOB: Juristen- en Pensioentelefoon, Wonen & Zorg
Welzijn Centraal (van 9 - 12 uur) voor o.a. formulieren invulhulp
Informatie + aanvraag WMO vervoersvoorziening gemeente Leeuwarden
Informatie aanvraag VALYS vervoer (vervoer buiten Leeuwarden)

112 (gratis)
0900 - 8844
0900 - 1127112
030 - 3400655
058 - 2348434
14 - 058
0900 - 9630

Artsen voor 75+ rijbewijskeuring Leeuwarden:
- Centrum Med. Keuringen (dr. de Groot), Jacob Cats plein 1.
40.- Regelzorg (diverse adressen) o.a. gebouw Crystallic Leeuwarden 40,-

06 - 51827606
088 - 2323300

(Uitknippen langs stippellijn)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Word nu lid van de KBO!

Voorl. ......…….Naam (+meisjesnaam).…………...............................................................…………
Geboortedatum……………………………….Emailadres:……………..…………………………………………………………….…
Man/Vrouw….Woonadres.…………..………...................................…………………………….Huisnr….….…..……….
Postcode.......……………..Woonplaats..…....................................Telefoonnr…......……….....………..............
Handtekening.............................................................
Stuur uw aanmelding naar secretaris KBO Leeuwarden, D.Miedemastrjitte 21, 9047 JG Minnertsga.
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