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Club van 
Vrienden

○    Ja, natuurlijk word ik donateur van de Vrienden 
van het Maasziekenhuis. 

Ik kies voor 
○ een eenmalige donatie van €  ..........................

○  een vast bedrag tot wederopzegging  
en betaal per maand:

 ○   € 5,-      ○  € 10,-      ○ € 15,-         
 ○  anders, namelijk €  .....................................

Mijn gegevens
Voorletters:  ................................ ○ Dhr.      ○ Mw.
Roepnaam:  ........................................................
Achternaam:  ......................................................
Geboortedatum:  .................................................
Adres:  ...............................................................
Postcode / Woonplaats:  ......................................
Telefoon:  ............................................................
Email:  ................................................................
Datum: ...............................................................
IBAN:  ................................................................

Handtekening  .....................................................

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

*  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
stichting Vrienden van het Maasziekenhuis om een incasso-opdracht te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact 
op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

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 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 

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. 
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Dit is ook precies waar we ons als 
Vrienden van het Maasziekenhuis 
aan verbinden: Zorgen voor een ‘nog 
leefbaarder, aangenamer, sfeervoller en 
aantrekkelijker Zieken(t)huis. Een Zieken-
(t)huis van, voor en door de regio. 

Daarbij kunnen we niet zonder uw 
hulp. Helpen kunt u door toe te treden 
tot de Club van 1000. Net als andere 
sympathisanten, oud-patiënten en 
familieleden die hebben ervaren hoe 
belangrijk menselijke aandacht is. 
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Als stichting Vrienden van het Maasziekenhuis 
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.

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 
welbevinden van patiënten is namelijk méér 
dan alleen hun genezing. De medische 
zorg staat in Nederland op een zeer hoog 
peil en de artsen en verpleegkundigen 
van het Maasziekenhuis in Boxmeer zetten 
zich elke dag in voor de gezondheid en 
het welzijn van hun patiënten. Echter, door 
het kunnen bieden van bepaalde extra 
voorzieningen kan een ziekenhuisverblijf net 
iets aangenamer zijn. 

Enkele van de voorzieningen die we als 
stichting dankzij donaties van burgers en 
bedrijven recentelijk hebben gerealiseerd zijn:
•  Massages voor oncologie patiënten 

(doorlopend project) 
•  Look Good … Feel Better workshops voor 

oncologie patiënten (doorlopend project)  
•  Een prettige stilteruimte (achter in het 

atrium) voor patiënten en bezoekers;
•  Comfortabele verrijdbare slaap/ligstoelen 

voor familieleden die in het ziekenhuis 
willen overnachten;

•  Sta-op stoelen voor de afdeling geriatrie
•  Massagestoelen voor de afdeling oncologie
•  Spelmateriaal voor de afdeling kindergeneeskunde
•  Wii Fit met beeldscherm voor revalidatiedoeleinden

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.

Eenmalige donatie
Ben u (voormalig) patiënt of bezoeker in 
het Maasziekenhuis en wilt u de artsen en 
verpleegkundigen nog eens extra bedanken voor 
de zorg die u ontvangen hebt? Of bent u een 
betrokken burger of ondernemer in het Land van  
Cuijk en Noord-Limburg die de doelstellingen 
van onze stichting wil ondersteunen? Vul dan de 
aangehechte briefkaart in of neem contact op via 
info@vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl. 
Alle steun is welkom.

Word donateur
Wilt u ons blijvend steunen? Word dan vandaag nog 
donateur van Vrienden van het Maasziekenhuis door 
de aangehechte kaart in te vullen. U kunt uzelf ook 
aanmelden via de website: 
www.vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl/contact/
aanmelden-als-donateur/

Periodieke schenking
Denkt u er over om structureel steun te bieden aan 
Vrienden van het Maasziekenhuis? Dat zou geweldig 
zijn. Deze schenking is volledig aftrekbaar van uw 
inkomstenbelasting. 

Voor meer informatie ga naar onze website: 
www.vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl/ 
periodieke-giften/

Nalatenschap
Denkt u er over om een goed doel op te nemen 
in uw testament? Wij informeren u graag. 
Neem hiervoor contact op met ons secretariaat 
via 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. 

Giften zijn van harte welkom op bankrekeningnummer 
IBAN NL75RABO0138717435  op naam van 
Vrienden van het Maasziekenhuis.

Wilt u meer weten over stichting 
Vrienden van het Maasziekenhuis? 
Bezoek dan onze website 
www.vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl
We zijn ook per email bereikbaar via 
info@vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl 

 Verbind je aan de
 Vrienden van het    
 Maasziekenhuis

W15_056886.indd   2 06-10-14   15:34


