
                                                                   
 

5 Redenen om nu lid te worden: 

1. Belangenbehartiging 

2. Heel veel activiteiten 

3. Collectiviteitskorting  en voordeel 

4. Informatievoorziening 

5. Vrijwilligerswerk 

 

 

Collectieve belangenbehartiging 

 

• Op landelijk niveau via KBO-Brabant  

• Er is een nauwe samenwerking met andere ouderen- organisaties in Asten over de 

beleidsterreinen van zorg, wonen, veiligheid, welzijn en inkomen. We werken samen met o.a. 

ONIS, Steunpunt Guido, woonzorgcentrum de Lisse en de gemeente. 

• Via KBO-Brabant worden vrijwilligers opgeleid tot Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA), 

CliëntOndersteuners  (CO), Belastinghulpen (HUBA) en Administratieve ondersteuners. 

• KBO Brabant biedt studiedagen aan voor leden. 

• Via de ledenpas kunt u kopen met korting bij plaatselijke ondernemers. 

• Collectiviteitkorting bij zorgverzekeraars en keuringsartsen voor rijbewijzen. 

• Ledenvoordeel op energie en producten zoals fitnessapparaten, e-bikes & beveiligingsartikelen. 

 

 

Individuele belangenbehartiging 

 

• Belastingservice (HUBA): 

✓ hulp bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting, 

✓ hulp bij het terugvragen van te veel betaalde belasting, 

✓ hulp bij het aanvragen/wijzigen van zorg- en huurtoeslag. 

• CliëntOndersteuners  (CO’s): 

✓ de CO helpt met de aanvragen met betrekking tot WMO-voorzieningen zoals huishoudelijke 

hulp, taxivervoer op maat, zorg naar behoefte, aanpassingen in huis en hulpmiddelen, 

✓ de CO levert informatie, advies en algemene ondersteuning, 

✓ de CO schakelt indien nodig juridische ondersteuning in. 

• Administratieve Ondersteuning:  

✓ het ordenen van uw eigen administratie, 

✓ deze is van tijdelijke aard. 

• Klussendienst:  

✓ voert kleine klussen in en rond het huis uit welke normaal binnen 1,5 uur uitgevoerd moeten 

kunnen worden voor een tarief van € 5, 

✓ de klusjes varieren van lekkende kraan maken, klemmende deur verhelpen, schilderij 

ophangen tot het oplossen van PC problemen. 

 



                                                                   
 

Activiteiten 

• Fietsen met de Trappers 

• Wandelen met de Stappers 

• Meedoen met de Scootmobiel tochten 

• Deelnemen aan de Spellenmiddagen 

• Gezellig meedoen met de Ontmoetingsochtenden 

• Meezingen bij de Liederentafel 

• Meereizen met de Voor- en/of Najaarsreis 

• Deelnemen aan een uitstapje van de Cultuurt(r)ip werkgroep 

• Deelnemen aan de Kerstviering 

• Deelnemen aan de Ouderendag (alleen voor 80+-ers) 

• Deelnemen aan de Blijf Actief Ommel activiteiten 

 

Zie onze website : https://www.kbo-astenommel.nl/ - onder “Wat doen wij” en “Onze activiteiten”. 

 

 

Kopen met korting bij plaatselijke ondernemers 

 

• Twee keer per jaar 10% korting in alle Midas-winkels. Uiteraard niet op afgeprijsde artikelen. 

Tevens geen korting op tablets en smartphones in de Telecommunicatie winkel. Data 

worden vermeld in De Luidklok. Normaal gesproken zijn deze dagen in mei en november. 

• 10% korting op zowel monturen als glazen bij Bril 88 (Markt 10). 

• 15 % korting op monturen en 5% korting op glazen bij Philip Optiek (Burg. Wijnenstraat 44). 

• Speciaal abonnementen bij Move Your Body Sportcenter (Nobisweg 1a) :  

o € 25,75/p.m. jaar abonnement - onbeperkt 

o € 28,60/p.m. ½ jaar abonnement – onbeperkt 

o € 22,40/p.m. ½ jaar abonnement – 1x per week  

o Zie ook : https://www.moveyourbody.nl/ voor de laatste prijzen. 

• 10% korting op taxiritten boven de 15 km bij Taxibedrijf Hebben te Liessel (Tel. 34 23 42).  

Op ritten naar vliegveld Eindhoven vast tarief.                                              

• 5% korting  op alle sportartikelen bij Willem Sportzaak (Julianastraat 73-75). Tevens gaat er 

5% naar de vereniging. 

• 5% korting bij aankoop van een relaxfauteuil bij Berkvens Wooncentrum (Floraplein 2, tel.  

693321). Dit is inclusief gratis advies en passen. 

• 10% korting op alle bestedingen bij Cafetaria ’t Stationneke  van maandag t/m vrijdag. 

• Rijbewijskeuring 75+ jaar - €30 bij G.H.M. Bouten, bedrijfsarts, Vivaldilaan 1 Helmond. 

Andere opties beschikbaar, zie : https://www.kbo-astenommel.nl/verlengen-rijbewijs/ 

 

 

 

https://www.kbo-astenommel.nl/
https://www.kbo-astenommel.nl/verlengen-rijbewijs/


                                                                   
 

Ledenvoordeel op energie en allerlei producten 

 

• Energie voordeel : https://www.onsledenvoordeel.nl/energie. KBO-Brabant heeft een 

overeenkomst met Energiebesteding BV gesloten en levert stroom- en gas tegen inkoopprijs. 

De elektriciteit die Energiebesteding levert is uitsluitend groen én geproduceerd in Nederland 

met duurzame technieken zoals windmolens, zonneparken en biomassa-installaties.  

• Scherpe prijzen van allerlei artikelen (zoals beveiligingsartikelen, e-bikes en mobiele telefoons) : 

https://www.onsledenvoordeel.nl/ 

 

Collectiviteitskorting zorgverzekeraars 

 

• VGZ voordelen: 

✓ 4% korting op de basisverzekering 

✓ 10% op de aanvullende verzekeringen 

✓ VGZ vergoedt het lidmaatschap van KBO-Brabant tot een bedrag van € 25,00 per jaar.  

• Zilveren Kruis Achmea (ZKA) voordelen: 

✓ 3% korting op de basisverzekering, 

✓ 10% korting op de aanvullende verzekeringen, 

✓ 10% korting op de tandartsen-verzekeringen. 

✓ Bovendien krijgen leden bij het afsluiten van de Basis Plus Module of Aanvullend (1, 2, 3 of 

4 sterren) het pakket Extra Aanvullend KBO. 

• CZ voordelen: 

✓ 2,5% korting op de basisverzekering, 

 

Zie ook : https://www.kbo-astenommel.nl/ledenvoordeel/ 

 

Informatievoorziening 

 

• U ontvangt 11 keer per jaar het ledenmagazine “Ons” en 10 keer per jaar het lokale 

informatieblad “De Luidklok”. 

• U wordt op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen. 

• U heeft toegang tot relevante informatie via de KBO-Brabant website www.kbo-brabant.nl  en 

de lokale vereniging website www.kbo-astenommel.nl. 

• U kunt lezingavonden en speciale informatie-bijeenkomsten bijwonen. 

 

 

Vrijwilligerswerk 

 

• Voor alle activiteiten zijn vrijwilligers noodzakelijk en we zijn continu op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers. De activiteit van de vrijwilliger kan zijn het mee organiseren en begeleiden van 

bestaande of nieuwe activiteiten, het vervullen van een adviseurs- of ondersteuningsrol of bijv. 

het rondbrengen van de “Ons” en “De Luidklok”. 

https://www.onsledenvoordeel.nl/energie
https://www.onsledenvoordeel.nl/
https://www.kbo-astenommel.nl/ledenvoordeel/
http://www.kbo-brabant.nl/
http://www.kbo-astenommel.nl/

