
 

‘Wat is het toch heerlijk 
om zo met z’n allen buiten 

te kunnen zitten’

Met uw gift en hulp 
hebben zij plezier!
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Steun Stichting 
Vrienden van 

Het Liefferdinck



STICHTING VRIENDEN  
VAN HET LIEFFERDINCK

DOEL VAN STICHTING VRIENDEN
Stichting Vrienden van Het Liefferdinck stelt zich ten doel de onderlinge contacten  

en gezamenlijke activiteiten van bewoners te bevorderen. Stichting Vrienden levert  

hiermee een bijdrage aan een goed en plezierig woon- en leefklimaat binnen  

Het Liefferdinck. Met donaties en giften kunnen er activiteiten worden georganiseerd 

of middelen aangeschaft die niet beschikbaar zijn uit de collectieve middelen.

MEER VRIENDEN, MEER MOGELIJKHEDEN
Stichting Vrienden is afhankelijk van giften van particulieren, kerken en bedrijven.  

Om zich ook in de toekomst te kunnen blijven inzetten voor de bewoners van  

Het Liefferdinck zijn nieuwe donateurs altijd van harte welkom. Een eenmalige gift mag 

ook!

WAT HEBBEN WIJ TOT NU TOE AL KUNNEN DOEN?
• financiering van extra 

   activiteiten tijdens de 

   zomermaanden

• aanschaf van tuinbanken

•  aankleding van de algemene ruimte 

•  aanschaf tv, beamer en geluidsinstallatie

• schilderij 40-jarig jubileum

• abonnement bibliotheek

• compleet nieuwe tovertafel

• nieuwe elektrische duofiets

Wij zorgen voor leuke extra’s voor de 

bewoners van Het Liefferdinck. Dankzij 

giften en legaten die wij ontvangen

kunnen wij steun verlenen in geld, in 

natura of op andere wijze. 

‘Onze gang ziet er een stuk vrolijker 
uit met dit prachtige schilderij’



STICHTING VRIENDEN  
VAN HET LIEFFERDINCK

JA, IK WORD DONATEUR
 Van Stichting Vrienden van Het Liefferdinck in Den Ham

Voorletters en achternaam:                  m/v

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoon: 

IBAN (rekeningnummer) 

Datum:  Handtekening: 

*minimaal € 20,- in verband met administratiekosten

!

AANMELDINGSFORMULIER/MACHTIGINGSKAART
Hierbij meld ik mij aan als donateur van Stichting Vrienden van Het Liefferdinck.  

Voor een jaarlijks bedrag van  € ..................* te storten op IBAN NL 41 RABO 0324827679 

t.n.v. Stichting Vrienden van Het Liefferdinck.  

DONATEUR WORDEN OF EEN EENMALIGE GIFT SCHENKEN?
Donateur worden?
Vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in. Deze kunt u zonder postzegel naar 

ons toesturen.

Eenmalige gift?
Hier zijn wij ook heel blij mee. U kunt uw gift storten op IBAN nummer  

NL 41 RABO 0324827679 t.n.v. Stichting Vrienden van Het Liefferdinck.  

Hartelijk dank! U bewijst hiermee een echte vriendendienst!
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ZorgAccent denkt in mogelijkheden

ZorgAccent is een grote, krachtige en veelzijdige zorgorganisatie  
actief in zorg, welzijn, wonen en behandeling in Overijssel (Twente en Salland).  
Wij leveren zorg met respect voor uw wensen en behoeften. 
 
T. 0900 0678 (24 uur bereikbaar) 
Kijk voor ons complete zorgaanbod op www.zorgaccent.nl
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TalentvoorZorgAccent          Hoezosaai  
Volg ons ook op 

     Social Media!




