
 

Help

We hebben u nodig! 

Nee, we dreigen niet te verzuipen of kopje 
onder te gaan, maar nodig hebben wij u wel. 
Het aantal leden van onze vereniging is mede 
door de hoge gemiddelde leeftijd de laatste 
tijd wat afgekalfd, er komt te weinig aanwas 
bij. 
Nieuwe aanwas is nodig om onze afdeling 
levend te houden en ook te kunnen aanpassen 
aan de nieuwe generatie. 

Wij doen daarom een beroep op u en 
tegelijkertijd een aanbod. 
Wij stellen u in de gelegenheid uw vrienden, 
kennissen, buren en kinderen, voor zover zij 
55 jaar of ouder zijn en in Soest-Soesterberg-
Baarn wonen, drie maanden lang gratis te 



verblijden met ons mooie KBO/
PCOBMagazine en het Soester Venster. 

Voor deze Leden Werf Leden actie verzoeken 
wij u daarom vriendelijk aan ons 
secretariaat namen en adressen door te 
geven waaraan wij de komende drie 
maanden ons Magazine en Soester Venster 
kunnen bezorgen. 
Hoe meer namen u opgeeft hoe beter!  
Uiteraard zullen de afgeleverde exemplaren 
door het bestuur worden voorzien van een 
begeleidende en wervende brief waarin wij 
ons als KBO-afdeling aan potentiële leden 
voorstellen in de hoop natuurlijk daarmee 
een flink aantal nieuwe leden te kunnen 
werven. 

Voor het KBO-lid dat op deze wijze de 
meeste leden aandraagt stelt het bestuur - 
naast eeuwige roem - een leuke prijs ter 
beschikking. 



 
Wij zijn er als bestuur van onze KBO-afdeling 
van overtuigd dat wij nu maar ook in de 
toekomst een belangrijke rol kunnen 
vervullen voor 55-plussers in Soest en 
omgeving. Hoewel een groot aantal 
activiteiten tijdelijk zijn opgeschort staan wij 
te trappelen om als het straks weer kan, tal 
van activiteiten te organiseren waarbij wij de 
zo noodzakelijke onderlingen contacten weer 
flink kunnen  aanhalen. 

Wij doen daarom een dringend beroep op u 
om aan deze wervingscampagne mee te 
werken en eens goed te kijken wie wij in uw 
omgeving kunnen  verblijden met een gratis 
Magazine en Soester Venster. 

Uw kunt uw adressen doorgeven aan ons 
secretariaat kbossb@xs4all.nl  
T.: 034-635 35 65 

Alvast dank voor uw medewerking.
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