
stichting vrienden van

Maak het leven
nog aangenamer!
Word nu ook vriend, vriendin of donateur

Antwoordformulier

U kunt het secretariaat van 
Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland 
bereiken via:

Correspondentie-adres:
Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland
Postbus 48
1190 AA Ouderkerk a/d Amstel

Email: info@vriendenvanzhga.nl

Of kijk voor meer informatie over de Stichting Vrienden op onze website:
www.vriendenvanzhga.nl

KvK Amstelveen 41201284
Rabobank 37.23.02.262

www.vriendenvanzhga.nl

stichting vrienden van

Contact

stichting vrienden van

Naam

Geslacht    Man / Vrouw

Bedrijf/Instelling

Adres

Postcode                                     Plaats

Email

Telefoon

 Ja, ik word tot nadere opzegging donateur voor € 25 per jaar

 Ja, ik word tot nadere opzegging vriend voor € 125 per jaar

 Ja, ik word tot nadere opzegging sponsor voor € 500 per jaar

 Ja, ik doneer een éénmalige gift van: € 

 Neem telefonisch contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Ik wil dat mijn bijdrage ten goede komt aan:

 de algemene doelstellingen van de stichting

	 een	specifieke	locatie:	

Ondertekening:

…………………. ……………….. ………………………………..
Plaats   Datum   Handtekening

U kunt uw donatie overmaken op rekening 37.23.02.262, o.v.v. “Dona-
tie”, t.n.v. St. Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland in Amstelveen.
IBAN: NL75RABO0372302262 BIC: RABONL2U

http://www.vriendenvanzhga.nl
mailto:info@vriendenvanzhga.nl
http://www.vriendenvanzhga.nl
http://www.vriendenvanzhga.nl


Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep 
Amstelland wil het leven van de bewoners 
van alle locaties van Zonnehuisgroep Amstel-
land veraangenamen door tegemoet te komen aan 
wensen en behoeftes die niet uit het reguliere zorgbudget 
betaald kunnen worden. 
De Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland is in 2011 
opgericht en is een centrale vriendenstichting voor alle locaties van 
Zonnehuisgroep Amstelland. Voormalige vriendenstichtingen die ver-
bonden waren aan één of enkele locaties, zoals die van De Luwte en 
Theresia, zijn hier in opgegaan.

De doelstellingen van Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep 
Amstelland zijn:
•	 Het	in	overleg	met	de	locaties	financieel	bijdragen	aan 

extra activiteiten of voorzieningen.
•	 Het (mede) organiseren van activiteiten bedoeld voor 

ontspanning van de bewoners van de locaties.
•	 Het meehelpen aan het bieden van een ‘warm hart’ om 

medewerkers en vrijwilligers aan de locaties te binden.

Voor De Luwte en Theresia is o.a. de Brugtax 
gerealiseerd, een rolstoelbus waarmee bewo-
ners nog steeds uitstapjes maken. Met steun 
van de Stichting Vrienden is in De Luwte een 
kapsalon gerealiseerd en is voor Theresia 
het terras uitgebreid. Ook heeft de Stichting 
Vrienden bijgedragen aan de tuin van het 
Zonnehof Bovenkerk. En met Pasen en met 
Kerst worden vaak gezellige middagen voor 
de	bewoners	verzorgd	met	financiële	steun	
van de Stichting Vrienden. 

Dit zijn een paar voorbeelden van wat de 
Stichting Vrienden voor de bewoners van 
Zonnehuisgroep Amstelland kan betekenen. 

Het vermogen van de Stichting Vrienden 
wordt gevormd door giften, donaties en 
legaten. U, of iemand in uw familie of 
omgeving,	kunt	een	financiële	bijdrage 
leveren en zo de Stichting Vrienden helpen 
haar doelstellingen te verwezenlijken. Uiter-
aard kunt u het aangeven indien uw bijdrage 
bedoeld	is	voor	een	specifieke	locatie.

Al onze activiteiten zijn te bekijken op:
www.vriendenvanzhga.nl.

Draagt u de bewoners van Zonnehuisgroep 
Amstelland een warm hart toe? Wordt dan 
donateur, vriend of sponsor van de Stichting 
Vrienden. 
•	 Donateur: jaarlijkse bijdrage van €   25,-
•	 Vriend: jaarlijkse bijdrage van € 125,- 
•	 Sponsor: jaarlijkse bijdrage van € 500,- 

Eénmalig doneren
U kunt ook éénmalig doneren en uw gift 
overmaken op ons bankrekeningnummer 
37.23.02.262 t.n.v. St. Vrienden van ZHGA 
te Amstelveen. 

Opnemen in testament 
U kunt de Stichting Vrienden ook opnemen in 
uw testament. Indien u een legaat wilt nalaten, 
dient in de laatste wilsbeschikking de volgende 
regel opgenomen te worden:
‘Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan 
de Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep 
Amstelland te Amstelveen een som groot 
………….euro’.

ANBI-status 
De Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep 
Amstelland is een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Giften aan de Stichting 
Vrienden	zijn	fiscaal	aftrekbaar.

Activiteiten Bijdragen aan de Stichting Vrienden

http://www.vriendenvanzhga.nl

