ANBO, pembela kepentingan untuk para senior

Saya termasuk!
Saya anggota ANBO.

Menjadi anggota adalah berharga

Dé belangenorganisatie voor senioren

• Nasehat gratis lewat telepon dari
Jalur Nasehat
• Diskon besar atas premi asuransi
kesehatan Anda
• Penghematan dalam premi-premi
asuransi kerusakan
• Bantuan dalam pelaporan pajak
• 8 Kali per tahun ANBO Magazine
dengan gratis
• Penghematan dalam rekening energi Anda
• Kerja sukarela yang menyenangkan
dan bermanfaat
• Diskon atas perjalanan, darmawisata
dan barang-barang
• Bertemu dengan orang-orang baru
• Suara Anda didengar di Den Haag dan
di haminte Anda

ANBO, pembela kepentingan untuk para senior
ANBO untuk dan oleh para
senior
ANBO adalah pembela kepentingan
dan juru bicara untuk lebih dari
180.000 senior yang mampu
berbicara dan bernurani sosial.
Oleh karena penuaan yang
meningkat maka sarana-sarana
seperti perawatan, pensiun dan
tunjangan cukup tertekan. Maka
dari itu ANBO berteguh hati
antara lain untuk pelestarian
pensiun-pensiun dan pelaksanaan
Undang-Undang tentang dukungan
sosial yang baik. ANBO misalnya
berupaya untuk posisi para senior
dengan AOW yang tidak lengkap.
Suara kami di Den Haag menjadi
lebih keras dari yang sudah-sudah.
Tapi juga secara lokal di haminte
kami memperdengarkan suara kami.

Jalur Nasehat
Anda membutuhkan nasehat
pribadi tentang penyesuaian pada
rumah Anda? Anda ingin tahu lebih
banyak tentang peraturan-peraturan

finansial untuk para senior? Silahkan hubungi karyawan-karyawan
kami yang ahli di ANBO Jalur
Nasehat. Kami membantu setiap
anggota ANBO. Juga dalam masalah
dengan lembaga-lembaga pelaksanaan
seperti SVB atau CAK. Hubungi
(0348) 46 66 88

Jasa mengisi formulir pajak
Anda membutuhkan bantuan dalam
mengajukan pelaporan pajak? Jasa
mengisi formulir ANBO memberikan
pemecahan. Juga dalam masalahmasalah finansial lain tentang
diskon, tuslah atau tunjangan para
ahli ANBO siap membantu Anda.
Dengan penggantian biaya yang
kecil kami mengisi lebih dari
125.000 pelaporan pajak per tahun.

Hiburan dan suasana
menyenangkan
Para sukarelawan yang aktif dari
sekitar 430 bagian di negeri
mengorganisir banyak kegiatan,
seperti jam bicara, klub masak,
bingo dan darmawisata. Jadi juga
untuk pertemuan dan suasana
menyenangkan di ANBO baik
adanya.
www.anbo.nl/bijuindebuurt

Dé belangenorganisatie voor senioren
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Beberapa bagian ANBO secara
khusus tertuju pada mengadakan
kontak dengan para senior
dengan latar belakang etnis
yang berbeda.
Tidak pernah terlalu tua untuk
belajar sesuatu (mengajarkan
sesuatu kepada orang lain)
ANBO itu ada untuk orang yang
ingin tetap aktif secara sosial dan
bermasyarakat. Para sukarelawan
kami bisa mengikuti berbagai
pendidikan di Akademi ANBO.
www.anbo.nl/anboacademie
Di samping itu berbagai orang
(juga dengan latar belakang lain)
sudah belajar menjadi penyuluh
tentang penganiayaan orang lansia.

Pilihlah untuk diskon.
Pilihlah untuk sebuah kolektif.
ANBO bernegosiasi untuk Anda
dengan 17 pengasuransi kesehatan tentang paket-paket senior dan
mensyaratkan
diskon-diskon
yang besar yang bisa mencapai
10% dari asuransi dasar sampai
17,5% dari asuransi tambahan.
Dengan demikian Anda sudah
cepat menghemat € 100,- per
orang per tahun. Dengan ikut
serta dalam Kolektif Energi kami
Anda bisa menghemat ratusan
Euro. Kolektif kerugian kami juga
memberikan 10% diskon kalau
Anda menutup asuransi-asuransi

kerugian sendiri melalui pembanding kami. Anda juga bisa memilih
untuk nasehat pribadi. Di samping
itu sebagai anggota ANBO Anda
menikmati jauh lebih banyak
keuntungan dan diskon.
www.anbo.nl/zorgcollectief
www.anbo.nl/energiecollectief
www.anbo.nl/schadecollectief

ANBO Magazine
Di samping itu Anda menerima
majalah kami ANBO Magazine
yang penuh dengan berita-berita
baru, wawancara dan cerita yang
enak dibaca.
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ANBO Grup Papan Suara Multikultural
Di ANBO sebuah Grup Papan
Suara Multikultural menyalurkan
sinyal-sinyal kepada para pembela
kepentingan nasional dari ANBO.
Dia telah memberikan input untuk
berbagai
pengeluaran
dan
mengumumkan produk-produk
seperti brosur Perpisahan berwarnawarni dan proyek Cari Tahu Dunia
Masing-masing pada tingkat Eropa.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat
http://www.anbo.nl/
belangenbehartiging/participatie/
diversiteit/kleurrijk-anbo

Menjadi anggota!
Anda menjadi anggota
dalam cara yang paling
cocok untuk Anda:
• Kunjungi
www.anbo.nl/lidworden
Alamat kunjungan
Houttuinlaan 3
3447 GM Woerden
Alamat pos
Postbus 2012
3440 DA Woerden
Telepon (0348) 46 66 66
E-mail info@anbo.nl
Situs web www.anbo.nl

• Hubungi (0348) 46 66 66
(pada jam-jam kerja)
• Gunakanlah bon yang
terlampir
Ingin tahu lebih
tentang ANBO?
Lihat di www.anbo.nl

