
Stichting Vrienden
van De Bieslandhof

Voor meer informatie over
Stichting Vrienden van

De Bieslandhof kunt u contact 
opnemen met: 

Stichting Vrienden van De Bieslandhof
Beukenlaan 2
2612 VC  Delft 

telefoon: 015-5155555
www.pietervanforeest.nl
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Vrienden

Stichting Vrienden van De Bieslandhof is op zoek
naar vrienden!

Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je
kunt bouwen.

De bewoners van De Bieslandhof ook.  

Stichting Vrienden van De Bieslandhof ondersteunt
activiteiten en projecten. Het zijn dus echte
 vrienden, die ervoor zorgen dat er iets extra’s
kan worden gedaan.

Een verpleeghuis krijgt geld van de overheid voor
het leveren van zorg, maar niet voor extra acti-
viteiten. Hierbij kunt u denken aan zaken die het
leven van de bewoners veraangenamen: 
recreatieve avonden, uitstapjes, het realiseren van
individuele wensen of van een groep bewoners,
een apart servies, een piano, de aanschaf van
kunstwerken met afbeeldingen uit de omgeving of
een bijdrage aan de themaweken die regelmatig
worden georganiseerd.

Stichting Vrienden van De Bieslandhof wil
De Bieslandhof graag steunen.

Hoe kunt u ons steunen?
Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij,
waardering voor en/of tevredenheid over
De Bieslandhof tot uitdrukking te brengen, is het
geven van een financiële bijdrage aan Stichting
Vrienden van De Bieslandhof. 
Dat kan in de vorm van:
- een éénmalige gift 
- als donateur voor € 25 per jaar
- als donateur van een door u zelf te bepalen
jaarlijkse bijdrage. 

Wilt u zich aanmelden als donateur of een gift
schenken, dan kunt u dit doen door middel van
het antwoordformulier in deze folder. 

Eenmalige gift
U kunt uw gift overmaken op bankrekening
NL89INGB0003956600 t.n.v. Stichting Vrienden
van De Bieslandhof.

Donateur worden
Kiest u ervoor donateur te worden, dan
verzoeken wij u gebruik te maken van het
antwoordformulier en deze in te leveren bij de
receptie van De Bieslandhof of opsturen naar 
Stichting Vrienden van De Bieslandhof
T.a.v. Secretariaat De Bieslandhof
Beukenlaan 2, 2612 VC DELFT

Op het formulier kunt u aangeven of u ons een machtiging voor
automatische incasso geeft.
Als u hier niet voor kiest ontvangt u jaarlijks (in januari)
een brief van ons, waarin wij u verzoeken het door u
toegezegde bedrag, over te maken.

�

Antwoordformulier donateur

Ondergetekende wordt graag donateur van Stichting
Vrienden van De Bieslandhof en doet dit door:

O donateur te worden voor € 25,00 per jaar  
O donateur te worden met een jaarlijkse

bijdrage van €�  

Naam: 

Adres:

Postcode:                       Plaats:

Telefoon:

Datum:

Handtekening:

Ik machtig  Stichting Vrienden van
De Bieslandhof 
wel / niet * om het door mij toegezegde
bedrag af te schrijven van:

Bankrekeningnummer:

Naam bank:

Naam bankrekeninghouder:

Woonplaats bankrekeninghouder:

* Wanneer u er voor kiest jaarlijks in januari een 
brief te ontvangen dan moet u hier wel
doorstrepen.


