Vereniging Vrienden van Hospice Almere
Buñuellaan 1, 1325 PP Almere, Almere Stad
Rabo bank

NL25 RABO 0122 7578 58

ANBI/RSIN

nr 817880884

AANMELDING ONDERSTEUNING
• Ja, ik wil graag een financiële bijdrage leveren aan Hospice Almere
en steun daarom De Vrienden van Hospice Almere.
• Ik wil als Lid* / Donateur*/ Eénmalige bijdrage* worden ingeschreven
(* Door halen wat niet van toepassing is)
Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan Vereniging Vrienden van Hospice Almere om van mijn
rekening jaarlijks mijn ondersteuning af te schrijven.
Naam en voorletter

Dhr./ Mevr.

Bedrijfsnaam (optioneel)
Straat

Huisnr.

Postcode

Plaats

E-mailadres
Telefoon

Bedrag

(aankruisen wat van toepassing is)

Hogere bijdrage

Privé persoon

€ 30,00 per jaar

Privé persoon

€

per jaar

Bedrijf/organisatie

€ 120,00 per jaar

Bedrijf/organisatie

€

per jaar

Anders

€

Eénmalige bijdrage

€

IBAN nummer

NL

per jaar

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening

Formulier gaarne retourneren aan het secretariaat.
NB: De verlener van deze machtiging behoudt het recht om het bedrag binnen 56 dagen terug te vorderen © 2018

Hospice Almere
‘‘een-bijna-thuis-huis’’

Hospice Almere is een bijna-thuis-huis en biedt met betrokken vrijwilligers
en deskundige zorgverleners, 24 uur per dag, persoonlijke aandacht aan
bewoners en naasten in de laatste periode van het leven.
Sommige mensen kunnen om uiteenlopende redenen de laatste fase van hun leven niet in de eigen
woonomgeving doorbrengen. Voor deze mensen is Hospice Almere een goed alternatief.
Uiteraard gaat het daarbij om medische zorg, maar ook en misschien wel vooral om de persoonlijke aandacht
van vrijwilligers, die elk uur van de dag voor de bewoners en hun naasten klaar staan. Mensen die van ons
Hospice gebruik maken kunnen dag en nacht familie, vrienden en andere bezoekers ontvangen. Wij bieden ook
de gelegenheid om te overnachten zodat u de hele nacht kunt waken over uw dierbare.
Bovendien kan elke bewoner, in overleg, met hun eigen waardevolle spullen een vertrouwde omgeving
creëren.
Voor een Hospice bestaat geen volledige financiering. Daarom is de Vereniging Vrienden van Hospice Almere
opgericht. De exploitatie van het pand moet voor een belangrijk deel uit giften en bijdragen van de vereniging
worden bekostigd. Bewoners betalen een klein bedrag per dag aan eigen bijdragen.

Wilt u dit goede doel steunen, wordt dan ook Vriend van het Hospice.
U kunt dit doen door lid te worden van de Vereniging, of door een gift, bijvoorbeeld in de vorm van een
jaarlijkse donatie.

Vul de achterkant van deze flyer in en stuur deze in een gesloten envelop naar:
Secretariaat Vereniging Vrienden van Hospice Almere
Buñuellaan 1
1325 PP Almere
e-mail: vrienden@hospicealmere.nl
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.hospicealmere.nl

