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De Vriendenstichting ondersteunt diverse
activiteiten die het verblijf voor bewoners
van Voorhoeve veraangenamen.
Dankzij de stichting worden mooie
projecten uitgevoerd, zoals de aanschaf
van een side-by-side fiets, piano-orgel
en bezoeken aan Dierenpark Amersfoort. Verder is onder andere bijgedragen aan de verbouwing van het restaurant naar het Theehuis, het Internetcafé
en het bezoek van de ‘Visite Clowns’.
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
Voorhoeve
Woonzorgcentrum Voorhoeve ligt
tussen de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Oog in Al. Voorhoeve biedt een
brede combinatie van zorgvormen aan
haar 125 bewoners.
Het zorgaanbod omvat langdurige zorg
voor mensen die blijvend zijn aangewezen op verpleeghuiszorg. Mensen met
psychische of geheugenproblemen
kunnen in het huis terecht voor een
zinvolle dagbesteding. Daarnaast zijn er
uitgebreide herstel- en revalidatiemogelijkheden voor longpatiënten (COPD),
CVA-patiënten en orthopedische
patiënten.

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 NL56 RABO 0159 2609 22
t.n.v. Vrienden van Voorhoeve.
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.

Woonzorgcentrum Voorhoeve is
onderdeel van AxionContinu een
dienstverlenende organisatie voor
ouderen in Utrecht en omgeving.

Voorhoeve
Van Heuven Goedhartlaan 3
3527 CE UTRECHT
t: 030 - 295 38 53
e: voorhoeve@axioncontinu.nl
Bankrelatie gegevens
IBANcode: NL56 RABO 0159 2609 22
Onder vermelding van: Vrienden van
woonzorgcentrum Voorhoeve
Meer informatie over het bestuur en
de projecten die dankzij de vriendenstichting zijn gerealiseerd in het woonzorgcentrum vindt u op de site
www.axioncontinu.nl.
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