
Stichting
Vrienden van

Akkerleven/Singelhof

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:

Secretariaat
Stichting vrienden van Akkerleven/Singelhof                                 

Telefoon 015-2600100
www.pietervanforeest.nl                          
IBAN Bankrekeningnummer
NL14RABO 0328 923311
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Vrienden

Stichting Vrienden van Akkerleven/Singelhof is op
zoek naar vrienden!                                       

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

Stichting vrienden van ondersteunt financieel 
activiteiten en projecten die buiten het reguliere
budget vallen. Het zijn dus echte vrienden die
ervoor zorgen dat er extra dingen gerealiseerd
kunnen worden.  Als dank voor uw vriendschap
wordt u jaarlijks uitgenodigd voor een thema 
evenement en voor bijzondere activiteiten op
onze locatie. 

Een verpleeghuis of woonzorgcentrum krijgt geld
van de overheid voor het leveren van zorg. 
Maar niet voor extra activiteiten. Hierbij kunt u
denken aan zaken die het leven van de cliënten
veraangenamen: recreatieve avonden, 
uitstapjes, verbeteren van de “vitale tuin”, een
apart servies, een tuinkas of de aanschaf van
kunstwerken met afbeeldingen uit de omgeving.
De kosten hiervan vallen helaas vaak buiten het
reguliere budget.

Stichting Vrienden van wil Akkerleven/Singelhof
graag blijven steunen. Om dit te kunnen
realiseren is geld nodig en steun van onze
vrienden. Wij houden de geldstromen Akkerleven
en Singelhof (KWS) gescheiden.

Hoe word ik vriend?

Iedereen kan vriend worden; bewoners, familie,
buren, leveranciers,vrijwilligers enz.
Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij,
waardering voor en/of tevredenheid over
Akkerleven of de Singelhof tot uitdrukking te
brengen, is het geven van een financiële bijdrage
aan Stichting Vrienden van. U kunt ook zelf (met
familie) een project kiezen.

Uw bijdrage is als gift volledig fiscaal aftrekbaar.

Dat kan in de vorm van een éénmalige gift. 
Maar het is ook mogelijk om vriend te worden
door  jaarlijks met een gift van € 40,- of meer
bij te dragen.

Ook kunt u ons steunen als u er zelf niet meer
bent. Dit regelt u zelf met uw notaris. In uw
testament kunt u de Stichting Vrienden van
Akkerleven/Singelhof met een legaat of als 
erfgenaam gedenken.

Aanmelden als vriend kan door dit formulier in
te vullen en te retourneren aan het secretariaat
of af te geven bij de receptie. 

Locatie Akkerleven
Veldvreugd 15
2636 JJ SCHIPLUIDEN

Locatie S ingelhof (kleinscha lig  wonen)
Hofsingel 28 A&B
3155 AL MAASLAND
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�
vriend te w

orden voor €
40,00 per jaar   

�
vriend te w

orden m
et een jaarlijkse bijdrage van €

____________________
�
het schenken van een éénm

alige gift van €
___________________________   

�
het schenken via m

ijn testam
ent  

Voornaam
 en achternaam

: ______________________________________________________________

A
dres: _____________________________________________________ Postcode: ___________________

Plaats: ____________________________________________________ Telefoon: ___________________

H
ierbij m

achtig ik de stichting V
rienden van A

kkerleven/Singelhof om
 éénm

alig / m
axim

aal één keer per
jaar (doorhalen w

at niet van toepassing is), tot w
ederopzegging, het bedrag van €

__________ van m
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hieronder verm
elde bankrekening af te schrijven.

IB
A
N
 bankrekeningnum

m
er _________________________ t.n.v. _______________________________

Plaats: ___________________________________________ D
atum

: _____________________________

H
andtekening: _____________________________________
Stichting vrienden van A

kkerleven/Singelhof: Bankrekening N
L14R

A
BO
 0328 9233 11

Indien u het m
et bovengenoem

de afschrijving niet eens bent kunt u binnen 30 dagen na afschrijving uw
 bank opdracht geven het bedrag terug te boeken.
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