
stichting vrienden van

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

Antwoordformulier

stichting vrienden van

Naam

Geslacht    

Adres

Postcode                        Plaats

Email

Telefoon

Ja, ik word tot nadere opzegging:

 donateur voor € 25 per jaar

 vriend voor € 125 per jaar

 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

Wij verzoeken u uw donatie over te maken op 
bankrekeningnummer: NL75RABO0372302262, 
o.v.v. “Donatie”, t.n.v. St. Vrienden van ZHGA in 
Amstelveen. Vermeld in de omschrijving uw naam.

Geef dit formulier af bij de receptie of stuur 
het naar ons postbus- of email-adres.

stichting vrienden van U kunt Stichting Vrienden van 
Zonnehuisgroep Amstelland bereiken via:

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

Email: info@vriendenvanzhga.nl

Kijk voor meer informatie over de 
Vriendenstichting op onze 
website: www.vriendenvanzhga.nl

KvK Amstelveen 41201284
Rabobank NL75RABO0372302262

Contact
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stichting vrienden van

Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep 
Amstelland wil het leven van de bewoners van haar 
locaties veraangenamen door tegemoet te komen 
aan wensen en behoeftes die niet uit het reguliere 
zorgbudget betaald kunnen worden. 

De Vriendenstichting is reeds in 1980 opgericht en 
in 2011 gefuseerd tot de huidige centrale Vrien-
denstichting voor alle locaties van Zonnehuisgroep 
Amstelland. Voormalige vriendenstichtingen, die 
verbonden waren aan één of enkele locaties, zijn 
hier in opgegaan.

De doelstellingen van de Vriendenstichting zijn:
• Het in overleg met de locaties financieel bijdra-

gen aan extra activiteiten of voorzieningen.
• Het (mede) organiseren van activiteiten 

bedoeld voor ontspanning van de bewoners.
• 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 waar-
mee bewoners nog 
steeds uitstapjes maken. Deze is in 2014, met 
steun van de Vriendenstichting, vervangen voor 
een nieuw exemplaar. Ook zijn diverse voorzienin-
gen aangeschaft, zoals duofietsen, de interactieve 
‘Paro zeehond’, terras parasols en -meubilair, een 
computergestuurde binnenfiets en groot-letter 
boeken. Daarnaast heeft de Vriendenstichting 
bijgedragen aan diverse uitjes en hightea’s met 
bewoners. Tijdens de feestdagen worden vaak 
gezellige middagen voor de bewoners verzorgd 
met financiële steun van de Vriendenstichting én 
de vrijwilligers in het zonnetje gezet. 

Activiteiten
Draagt u de bewoners van Zonnehuisgroep 
Amstelland een warm hart toe? Word dan dona-
teur, vriend of sponsor van de Vriendenstichting. 
• Donateur: jaarlijkse bijdrage van €   25,-
• Vriend: jaarlijkse bijdrage van € 125,- 
• Sponsor: jaarlijkse bijdrage van € 500,- 

Eénmalig doneren
Geeft u de voorkeur aan een éénmalige donatie? 
Maak dan uw gift over op ons bankrekening-
nummer NL75RABO 0372302262 t.n.v. 
St. Vrienden van ZHGA te Amstelveen. 
U kunt hiervoor ook gebruik maken van de 
invulformulieren op onze website.

Opnemen in testament 
Indien u de Vriendenstichting wilt opnemen in 
uw testament door een legaat na te laten, dient 
in de laatste wilsbeschikking de volgende regel 
opgenomen te worden:
‘Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de 
Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstel-
land te Amstelveen een 
som groot ………….euro’.

Steun de Vriendenstichting

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

Stichting Vrienden 
van Zonnehuisgroep Amstelland

Bijdragen aan de Vriendenstichting

Het vermogen van de Vriendenstichting wordt 
gevormd door giften, donaties en legaten. U, of 
iemand in uw familie of omgeving, kunt een 
financiële bijdrage leveren en zo de Vrienden-
stichting helpen haar doelstellingen te verwezen-
lijken. Uiteraard kunt u uw bijdrage toekennen 
aan een specifieke locatie, die u extra aan het 
hart gaat. De Vriendenstichting zorgt er dan voor 
dat uw bijdrage wordt geoormerkt.


