
Onderstaande projecten zijn gereali
seerd met steun van de Vrienden van 
Beukenstein:

• De Vrienden hebben er voor gezorgd 
dat er een bankje is, waar iedereen die 
graag even een frisse neus haalt of 
wil genieten van het zonnetje, op kan 
zitten. 

• Centrale activiteiten zijn belangrijk 
voor de verbinding tussen de diverse 
afdelingen, de sfeer in huis en de ont-
moeting tus sen familie en bewoners. 
De Vrienden hebben ervoor gezorgd 
dat deze centrale activiteiten, zoals 
een optreden van een artiest en een 
Shantykoor, georganiseerd konden 
worden. 

• De ‘Smulwagen’ is door de Vrienden 
aan geschaft. Via deze verrijdbare kar, 
worden diverse lekkernijen aangeboden 
op de afdelingen of bij een centrale 
activiteit. Daarnaast wordt de kar veel 
gebruikt bij het ontbijt. Er worden dan 
croissantjes of eitjes gebakken op de 
kar.

Word donateur

Stichting Vrienden  
van Huize Beukenstein

l.d.bruijn
Notitie
de komma achter is weg en verplaatsen naar achter iedereen



Samen voor elkaar!
De Stichting Vrienden van Huize Beukenstein 
wil het leven van de bewoners van 
Beukenstein veraangenamen door tegemoet 
te komen aan wensen en behoeftes die 
niet uit het reguliere zorgbudget betaald 
kunnen worden. U, of iemand in uw familie 
of omgeving, kunt een financiële bijdrage 
leveren en zo de Vrienden van Beukenstein 
helpen haar doelstellingen te verwezenlijken.

Doelstellingen van de Stichting 
Financieel bijdragen aan extra activiteiten of 
voorzieningen.
• Het (mede) organiseren van activiteiten 

bedoeld voor ontspanning van de bewo
ners van Beukenstein, zoals optredens van 
artiesten, bezoek van knuffeldieren, Faria 
Clowns, etc.

• Financiële ondersteuning bieden voor 
activiteiten rond Sinterklaas, Kerstmis  
en Koningsdag

Voor het realiseren van deze doelstellingen 
zijn financiële middelen nodig. De belang
rijkste inkomstenbron van de Vrienden van 
Beukenstein bestaat uit giften en legaten. 
Daarbij mag de schenker een specifieke 
bestemming aanwijzen, bijvoorbeeld de aan
schaf van een duofiets of het organiseren van 
een activiteit, maar de gift kan ook specifiek 
aan een woning toegewezen worden.

Draagt u de bewoners van Beukenstein een 
warm hart toe? Word dan donateur, vriend of 
sponsor van de Vrienden van Beukenstein.

Hoe werkt het? 
U kunt vriend worden door een een malige 
donatie te doen, Vrienden van Beukenstein  
op te nemen in uw tes tament, of een legaat 
na te laten. 

Donateur/vriend
Wanneer u donateur wordt van de “Vrienden”, 
betaalt u jaar lijks een minimum bijdrage van 
€15.00.

Eenmalige donatie
U kunt ook éénmalig doneren en uw gift 
overmaken op ons bankrekeningnummer:
NL14 INGB 0662 1928 69 t.n.v. Stichting 
Vrienden van Huize Beukenstein.  
Een bijdrage aan de Vrienden van Huize 
Beukenstein is fiscaal aftrekbaar volgens 
ANBInummer 8157.56.604.

Stichting Vrienden van Huize Beukenstein

Ja, ik meld me aan als donateur van de  
Stichting Vrienden van Huize Beukenstein

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoon: Email: 

Mijn relatie met Beukenstein is: 

Aankruisen wat voor u van toepassing is:

 Ik stort eenmalig een bedrag van €   Ik stort jaarlijks een bedrag van € 

 Ik stort maandelijks een bedrag van €   Ik word donateur voor €15.00 per jaar

Bankrekening nr: NL14 INGB 0662 1928 69 t.n.v. Stichting Vrienden van Huize Beukenstein

Mijn bijdrage wil ik graag besteden aan: 

Datum: Handtekening: 

U kunt het formulier frankeren en opsturen naar:
  Hoofdstraat 57 

 3971 KB DriebergenRijsenburg  
t.a.v. Stichting Vrienden van Huize Beukenstein

Na uw aanmelding sturen wij u een ontvangstbevestiging.

Meer informatie  
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, 
dan kunt u terecht bij het secretariaat van 
de stichting.

 0343 555 555
 service@iszdebrug.nl

Of inscannen en mailen naar: 
 service@iszdebrug.nl 
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