
 

Sámen actief voor alle senioren 

KBO-Brabant is een actieve vereniging voor senioren vanaf 50 jaar. Een 

KBO-lidmaatschap begint binnen één van onze lokale Afdelingen, die het hart 

van onze organisatie vormen. Samen zetten we ons in voor actieve deelname 

van ouderen in de samenleving, voor de bevordering van onderlinge sociale 

contacten en zelfredzaamheid. We dragen bij aan een plezierig leefklimaat in 

de wijk, het dorp, de stad en de provincie. KBO-Brabant is een vereniging met 

meer dan 130.000 leden. Iedereen van 50 jaar en ouder kan lid worden van 

onze vereniging. 

Doelen en taken 

Onze Afdelingen maken zich sterk voor belangen van senioren richting 

gemeenten en lokale instanties. Senioren ontmoeten elkaar binnen de 

Afdelingen en nemen samen deel aan allerlei activiteiten op het gebied van 

ontspanning, sport, cultuur en zingeving. Ook kunnen leden gebruikmaken 

van onze dienstverlening voor ouderenadvies, belastingaangifte en 

thuisadministratie. Dit alles is mogelijk dankzij een grote groep enthousiaste 

vrijwilligers. 

KBO-Brabant ondersteunt de lokale Afdelingen bij hun vragen over 

belangenbehartiging en samenwerking op lokaal niveau. We verzorgen 

interessante bijeenkomsten voor vrijwilligers en andere belangenbehartigers, 

leiden vrijwilligers op voor ouderenadvies, belastingaangifte en 

thuisadministratie en ondersteunen onze Afdelingen bij PR-activiteiten. De 

collectieve belangenbehartiging op provinciaal niveau gebeurt in Stichting 

VBOB-verband. 

Organisatie 

Met meer dan 130.000 leden is KBO-Brabant de grootste vereniging in Noord-

Brabant en een van de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. 

Dankzij ons grote ledenaantal zijn we een serieuze gesprekspartner voor 

overheden en andere instanties. Ook werken we samen met andere 

ouderenorganisaties. We zijn een interessante doelgroep voor aanbieders van 



diensten en producten, waardoor we onze leden aantrekkelijke kortingen 

kunnen bieden. Met ons eigen magazine (Ons), onze website en onze kaderblad 

(KBO Actueel) houden wij onze achterban op de hoogte van ontwikkelingen 

binnen en buiten de organisatie. 

Wat biedt een lidmaatschap van de KBO u zoal? 

• ontmoeting, ontspanning, sport, cultuur, zingeving en educatie 

• elf keer per jaar ons ledenmagazine ‘Ons’ 

• toegang tot onze besloten contactwebsite Groet & Ontmoet, voor het vinden 

van een levens-, stap-, reis- of klusmaatje 

• juridische helpdesk voor juridische, notariële of verzekeringsvragen 

• gratis cliëntondersteuning Wmo, van aanvraag tot en met (hoger) beroep 

• informatie over ontwikkelingen in wonen, zorg, inkomen, mobiliteit, welzijn 

• krachtige behartiging van uw belangen op lokaal, provinciaal en landelijk 

niveau 

• toegang tot en cursus voor Ons Platform, de meest gebruiksvriendelijke weg 

naar het internet 

• uitdagend en inspirerend vrijwilligerswerk 

• collectiviteitskorting, onder meer op zorgverzekeringen en energie 

• korting bij lokale bedrijven op vertoon van uw ledenpas 

• korting op uw medische keuring voor het rijbewijs 

  

 


