HOE IS DE KBO GEORGANISEERD
1. KBO afdeling Dommelen
De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) afdeling Dommelen is een
in Dommelen statutair gevestigde vereniging door en voor senioren.
Onder senioren wordt verstaan: personen vanaf 50 jaar. De KBO
is gebaseerd op christelijke beginselen maar staat open voor alle
senioren. De vereniging is opgericht op 24 januari 1958 en maakt
deel uit van de KBO-Brabant.
Wat kunt u van KBO Dommelen verwachten:
- Kaarten, kienen, fietsen, wandelen, jeu-de-boulen, bowlen, auto
rally enz.. Kortom gezelligheid!
- Excursies en uitjes
- Samenkomsten: Nieuwjaarsbijeenkomst, jaarvergadering,
zomer barbecue, Sinterklaasmiddag en Kerstviering.
- Hulp bij individuele problemen door eigen ouderenadviseur.
- Hulp bij belasting invullen.
- Hulp en ondersteuning bij thuisadministratie.
- Hulp bij zingevingsgesprekken.
- Rijbewijskeuringen met korting.
2. KBO Kring Gemeente Valkenswaard
KBO-afdelingen binnen één gemeente vormen een bestuurlijk
samenwerkingsverband.
De Kring Gemeente Valkenswaard kent drie afdelingen: Borkel &
Schaft, Dommelen en Valkenswaard.
De Kringraad wordt gevormd door de drie KBO Besturen.
De Kring heeft een Kringbestuur bestaande uit twee
vertegenwoordigers van elke afdeling.
Wat doen ze voor ons:
- Vertegenwoordigen de afdelingen in het Regionaal beraad en de
Algemene Vergaderingen van KBO-Brabant.
- Belangenbehartiging op gemeentelijk niveau.
- Het organiseren van de Ledendag en informatiebijeenkomsten
- Het organiseren van diverse busreizen.
- Samenwerking op de Seniorenmarkt.
- Afstemming van afdelingsactiviteiten.
- Aan diverse activiteiten kunnen leden van de andere
KBO-afdelingen deelnemen.
- Korting bij plaatselijke winkeliers (zie blz. 29/32).

3. KBO-Brabant
KBO-Brabant is de grootste ouderenorganisatie met 130.000 leden,
verdeeld over 300 afdelingen, die onderling samenwerken in 60
gemeentelijke Kringen.
KBO Brabant draagt -samen met zijn Kringen en Afdelingen- zorg
voor ontmoeting en voor de individuele en collectieve
belangenbehartiging van senioren in het algemeen en van zijn
leden in het bijzonder.
Wat doen ze voor ons:
- Algemene vraagbaak voor afdelingen
- Opleidingen voor cliëntondersteuner, vrijwillige ouderadviseur en
belastinginvullers, thuisadministrateurs en gesprekpartner
zingeving.
- Verzorging ledenpassen.
- Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau
- Senioren Expo in Veldhoven met ledenkorting.
- Juridische Helpdesk
U kunt uw vragen richten aan KBO Brabant, tel. 073-6444066 of
E-mail: info@kbo-brabant.nl zij zorgen ervoor dat uw vraag
terechtkomt bij de juiste medewerker van de Juridische
Helpdesk.
- Professionele hulp bij vragen op allerlei gebied
- Informatie via website www.kbo-brabant.nl
- 11 x per jaar het blad ONS. Het seniorenmagazine toegespitst
op senioren

