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De Vriendenstichting ondersteunt diverse
activiteiten die het verblijf voor bewoners
van De Schutse veraangenamen.
Dankzij de stichting zijn al diverse mooie
projecten uitgevoerd, zoals het opknappen van de ontmoetingsruimte en de
aanschaf van een mooie klok voor deze
ruimte.
Met uw steun kunnen deze projecten,
activiteiten en verbeteringen niet alleen
bedacht, maar ook gerealiseerd worden.
Het vermogen van de Vriendenstichting
wordt gevormd door de donaties,
schenkingen, erfstellingen en legaten
en alle andere baten.

Over Woonzorgcentrum
De Schutse
Woonzorgcentrum De Schutse ligt in
hartje Lopik, met een mooie tuin met
gracht en terrassen. De Schutse beschikt
over elf tweekamerappartementen voor
echtparen en negentien eenkamerappartementen, waarvan zes appartementen
bestemd zijn voor verpleeghuiszorg
psychogeriatrie.
De Schutse is een klein huis met een
frisse en lichte uitstraling en een
prettige, open sfeer. Bewoners en hun
familie voelen zich snel thuis. De 34
bewoners komen bijna allemaal uit de
directe omgeving.

Wat kunt u betekenen?

Vriend worden

Niet alle projecten, activiteiten en
verbeteringen in het woonzorgcentrum
kunnen uit de reguliere middelen worden
betaald. Met hulp van de Vriendenstichting is realisatie vaak wél mogelijk.

Word ook vriend en steun de Vriendenstichting met uw donatie. Doneren kan
op verschillende manieren:
• Een éénmalige gift.
• Vriend worden van de stichting.
Dit kan vanaf € 12,50 per jaar.
• Periodieke giften: Het bedrag van
de schenking is aftrekbaar als u dit
heeft vastgelegd bij de notaris of via
een schriftelijke overeenkomst met
de instelling of vereniging waar aan
u de gift doet.
• Een legaat op te nemen in uw
testament. Als ANBI hoeft de
stichting hierover geen erfbelasting
te betalen.

U kunt daarvoor een financiële bijdrage
leveren.
Ook als u het woonzorgcentrum uw
dankbaarheid wilt tonen, is een gift aan
de Vriendenstichting een mogelijkheid.
Als ANBI (algemeen nut beogende
instelling) zijn giften aan de Vriendenstichting fiscaal aftrekbaar.

Uw donatie kunt u storten op
IBANcode NL31 RABO 1592 1054 08
t.n.v. Vrienden van De Schutse.
Als vriend ontvangt u jaarlijks een
overzicht van de uitgaven en de
projecten die zijn gerealiseerd dankzij
de Vriendenstichting.

Contact
Voor vragen over de vriendenstichting
kunt u contact opnemen met de locatie.
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