Ja, natuurlijk word ik ambassadeur
van de Vrienden van het Maasziekenhuis
Naam bedrijf:
..........................................................................
Naam contactpersoon:
..........................................................................
Adres / woonplaats:
..........................................................................
Telefoonnummer contactpersoon:
..........................................................................
Emailadres contactpersoon:
..........................................................................
Ondergetekende doneert een bedrag van
€ …………… eenmalig/per jaar voor een periode
van …..…..jaar en verzoekt de penningmeester
van de stichting Vrienden van het Maasziekenhuis
eenmalig/jaarlijks een factuur ter sturen.

Over Stichting Vrienden
van het Maasziekenhuis
Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis is in
2011 opgericht door maatschappelijk betrokken
inwoners uit het Land van Cuijk en Noord-Limburg
en zet zich belangeloos in voor een nóg leefbaarder,
aangenamer, sfeervoller, en aantrekkelijker
Maasziekenhuis. Zij doet dit via fondsenwerving,
maatschappelijk betrokken ondernemers en de Club
van 1000 Vrienden. De stichting is erkend als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen
inhoudt dat giften zijn vrijgesteld van schenk- en
erfbelasting. In de statuten is vastgelegd dat
bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden
ontvangen; er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.
Voor meer informatie, bezoek
www.vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl.

Handtekening:
..........................................................................
Datum: ...............................................................
Het ingevulde formulier graag per post in gesloten
enveloppe of digitaal retourneren naar:
Secretariaat Vrienden van het Maasziekenhuis
J. Smedema, secretaris
Logterberge 6
6591 HH Gennep
info@vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl
De stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), hetgeen inhoudt dat donateurs recht hebben
op giftenaftrek. In de statuten is vastgelegd dat bestuurders
van onze stichting geen beloning voor hun werkzaamheden
ontvangen; er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.

Ambassadeurs

Verbind je aan de
Vrienden van het 			
Maasziekenhuis
We komen er liever niet te vaak, in het
ziekenhuis Maar als het dan toch eens
gebeurt, dan willen we het liefst dat het
verblijf zo prettig mogelijk is. Het wel
bevinden van patiënten is namelijk
méér dan alleen hun genezing.
De medische zorg staat in Nederland op een
zeer hoog peil. De bij het Maasziekenhuis
betrokken mensen zetten zich daarom elke
dag in voor de gezondheid en het welzijn
van de patiënten. Echter, door het kunnen
bieden van bepaalde extra voorzieningen
zoals een prettige stilteruimte, speelgoed voor
kinderen die in het ziekenhuis verblijven of
verrijdbare slaapstoelen voor familieleden kan
een ziekenhuisverblijf nét iets aangenamer
zijn. Door de terugtrekkende overheid en de
veranderingen in de bekostigingsstructuur
van de zorg in Nederland wordt het voor
een ziekenhuis steeds moelijker om dergelijke
faciliteiten en diensten te kunnen betalen uit
het reguliere (zorg)-budget.
Als Vrienden van het Maasziekenhuis aan
willen we ons verbinden aan “de zorg voor
een nóg leefbaarder, aangenamer, sfeervoller
en aantrekkelijker Maasziekenhuis. Een
ziekenhuis van, voor en door de regio”.
Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp.
U kunt als ondernemer of bedrijf ook
een bijdrage leveren door ambassadeur
ter worden van de Vrienden van het
Maasziekenhuis.

Ambassadeurs
Maakt u samen met andere Vrienden een verschil?
Dat kunt u doen door middel van een jaarlijkse
bijdrage. U kunt al ambassadeur worden vanaf
€ 500 per jaar. Een dertigtal bedrijven, ondernemers
en particulieren uit de regio hebben zich in middels
als ambassadeur aan de stichting verbonden.
Om deelname van zowel grotere als kleinere
ondernemingen budgettair goed mogelijk te
kunnen maken, kent de stichting volgende
ambassadeurschappen:
Platina ambassadeur
Ondersteunt de stichting met meer dan
€ 4.000 per jaar
Gouden ambassadeur
Ondersteunt de stichting met een bedrag tussen
€ 2.500 en € 3.999 per jaar
Zilveren ambassadeur
Ondersteunt de stichting met een bedrag tussen
€ 1.000 en € 2.499 per jaar
Bronzen ambassadeur
Ondersteunt de stichting met een bedrag tussen
€ 500 en € 999 per jaar.
Uiteraard zijn ook alle (éénmalige) hogere of lagere
giften van harte welkom.
Waarom zou ú zich verbinden?
Als bedrijf of als ondernemer kunt u zich als
ambassadeur verbinden aan de Vrienden van
het Maasziekenhuis. U toont zich hiermee
maatschappelijk betrokken, met oog voor behoeften
in de regio. Daarnaast werkt u mee aan het
bereiken van de doelstellingen van de stichting:
een nóg leefbaarder, aangenamer, sfeervoller, en
aantrekkelijker Maasziekenhuis

Als tegenprestatie wordt uw bedrijf op de speciale
ambassadeursdisplay een goed zichtbare plaats in
de hal van het Maasziekenhuis getoond. Dit geldt
ook voor de drie displays in de lounges op de
verpleegafdelingen. Ook wordt uw bedrijf op een
pagina op de website van onze stichting vermeld.
Niet onvermeld mogen blijven onze regelmatige
Twitter- en Facebook berichten. Tenslotte: op de
website van het Maasziekenhuis staat op de
homepage een directe link naar onze stichting
(en dus naar onze ambassadeurs).
Tijdens de exclusieve ambassadeursbijeenkomsten
kunt u netwerken met uw collega-ambassadeurs
en wordt u geïnformeerd over de activiteiten van
de stichting en de bestedingen van de fondsen.
En dat is nog niet alles: u krijgt ook een persoonlijke
uitnodiging bij de oplevering van bepaalde projecten.
Door middel van een digitale nieuwsbrief wordt u
regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen.
Ambassadeurs hebben zeggenschap bij de keuze
van de projecten die door de stichting worden
ondersteund. Vertegenwoordigers namens de
ambassadeurs hebben (samen met afgevaardigden
namens het Maasziekenhuis en bestuurleden van de
stichting) dan ook zitting in de bestedingscommissie.

