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Geachte leden van de KBO
Contributie 2020:
Voor volgend jaar 2020 heeft het bestuur van de Unie-KBO voor een lichte verhoging
gekozen. KBO-Sluiskil is trendvolger. Het betrof steeds enkele jaren slechts een kleine
verhoging, daarom is het lang hetzelfde bedrag gebleven. Het bestuur van KBO-Sluiskil heeft
nu besloten het contributiebedrag voor 2020 vast te stellen op
€ 21,00 per persoon.
Voordelen Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis in 2020 voor leden van KBO-PCOB
3% korting op de basisverzekering
10% korting op de aanvullende verzekeringen
10% korting op de tandartsverzekeringen
25% korting op het pakket Extra vitaal
Gratis pakket Extra Aanvullend KBO-PCOB bij het afsluiten van een aanvullende
verzekering van minstens één ster.
De extra voordelen van dit pakket zijn:
Zes behandelingen fysiotherapie
Tot € 250,- vergoeding voor hulp aan huis na een medische ingreep bij uitval algemene
dagelijkse levensverrichtingen(ADL)
Tot 250 extra vergoeding voorhulp bij mantelzorg bij een aanvullende verzekering vanaf 2
sterren
€ 35,- vergoeding voor een verplichte rijbewijskeuring
€ 20,- tegemoetkoming in het lidmaatschap van KBO-PCOB voor nieuwe leden in het eerste
verzekeringsjaar.
De peildatum voor het bepalen van de afdracht aan Unie-KBO is 31 december 2019. Evenals
voorgaande jaren willen wij u daarom beleefd verzoeken de contributie 2020 vóór eind
december 2019 over maken op de rekening (ABN/AMRO) op IBAN-nummer: NL11ABNA
0447 5655 40 t.n.v. KBO afd. Sluiskil te Sluiskil. Voor leden, die dat toch bezwaarlijk
vinden, even een telefoontje naar één van de bestuursleden. Zij komen dan graag bij u langs.
Zie wat uw lidmaatschap u voor voordelen oplevert, vooral achter de schermen naar de
politiek is erg belangrijk. Ook financieel heeft u al een voordeel bij de collectieve
zorgverzekering van KBO-PCOB!!!!!
Blijf ons steunen, wij zijn er voor U!!!!!
Bezoek beslist eens de site van KBO-Sluiskil (http://www.kbosluiskil.nl)

Prettige feestdagen in december/januari en een gezond 2020!!!
Het bestuur KBO-Sluiskil
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