Vriendenbulletin
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18e jaargang. Nr.2

Beste vrienden,
Dit bulletin verschijnt dit keer na de Kerstdagen. Het bestuur hoopt dat u fijne en gezellige
Kerstdagen heeft gehad en wenst u hierbij een goed 2018.
Het afgelopen halfjaar is er door het bestuur weer het nodige gerealiseerd, mede met behulp
van sponsoren.
Eén sponsor heeft een stereo set geschonken aan de afdeling Annapolder/Schapengors.
Een andere sponsor (van Ginkel BV) heeft meerdere elektronische apparaten geschonken,
zoals:
- Twee 55 inch Smart televisies voor “Ons Domein” en ’t Akcent
- Twee blue-ray spelers voor “Ons Domein” en de afdeling Weergors/Hellevoetsluis
- Een Playstation 4 met vele spelletjes voor ’t Akcent
- Camera’s voor de videogroep
De Stichting zal ook in 2018 een bijdrage leveren voor een abonnement voor Dierentuin
Blijdorp.
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De Stichting Vrienden van De Plantage heeft gezorgd voor een “makkelijke” fauteuil in
’t Tussendeurtje”, de activiteitenruimte tussen de beide P.G.- afdelingen.
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Op de geriatrische afdelingen zijn in “Ons Domein” 3 vitrinekasten geplaatst, geschonken
door de Stichting Vrienden van De Plantage
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De Stichting heeft bijgedragen aan een uitje van 4 bewoners naar het Dolfinarium in
Harderwijk samen met de Stichting Anneke van der Lugt. Ook werd hen en de begeleiders een
lunch aangeboden. De shows waren mooi om te zien en allen hebben genoten.

De Stichting heeft ook bijgedragen aan de wens “Maak een droom waar”, een muziekspektakel
in Utrecht, waar aan weer veel bewoners een plezier is gedaan. Dit was in november 2017.
De Stichting heeft eveneens een bijdrage gedaan aan het Nieuwjaarsconcert door Fraters
Corona, die ook verleden jaar hebben opgetreden in “De Halte”.
Hun muziek (o.a. walsen) wordt begeleid door mooie foto’s en bewegende beelden. De
muzikanten spelen in hetzelfde tempo, wat een bijzonder effect heeft op het geheel.
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Bestuur
Helaas heeft mevrouw Nia van der Waal per 1 januari 2018 haar lidmaatschap van het bestuur
opgezegd.
Haar wordt op 9 januari 2018 een uitgebreide lunch aangeboden.
Het bestuur is dan ook op zoek naar een nieuw lid, dat dan de functie zal innemen van o.a.
plaatsvervangend secretaris.
Mocht u één van de bestuursleden willen benaderen, dan kunt u dat aangeven via info@svvdp.nl
of via de receptie van het verpleeghuis.
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Wensen afdelingen
Ook voor 2018 zal het bestuur weer aan de afdelingen vragen, wat hun wensen zijn voor 2018.
Zo mogelijk zal het bestuur proberen deze wensen te honoreren, mede door sponsoring en een
bijdrage van Careyn.
Donateurs
Het aantal donateurs staat nog op 235. Er zijn niet veel donateurs ingeschreven en hebben
donateurs zich afgemeld, hetzij door overlijden of andere redenen.
We kunnen niet genoeg benadrukken, dat de Stichting nog altijd nieuwe donateurs kan
gebruiken, dus ………………Help ons mee donateurs te vinden!,
Het is tenslotte voor het welzijn van de cliënten van De Plantage.
Hierbij weer ons dringende verzoek: vraag aan uw familieleden, kennissen en/of vrienden
of zij donateur willen worden voor minimaal € 15,- per jaar en geef hen de in dit bulletin
opgenomen Vriendenbon.
Deze bon is alleen bedoeld voor nieuwe donateurs.
Uiteraard blijft ook het bestuur haar uiterste best doen om nieuwe donateurs te vinden.
Verzending Vriendenbulletin:
Zoals al eerder vermeld, vragen wij -om de kosten van verzenden zoveel mogelijk te drukkennogmaals vriendelijk aan die donateurs, die een e-mail adres hebben, en er geen bezwaar
tegen hebben het Vriendenbulletin per mail te ontvangen, hun e-mail adres aan ons door te
geven via info@svvdp.nl.
Al veel donateurs ontvangen het Vriendenbulletin per e-mail
Sponsors rolstoelbus
Het bestuur is nog steeds op zoek naar sponsors voor de rolstoelbus.
Kent u iemand, die wel sponsor wil worden, mail dit dan aan info@svvdp.nl
De tarieven zijn als volgt:
- Voor een éénjarig contract € 425,-- per jaar, inclusief het aanbrengen van belettering
- Voor een tweejarig contact € 400,-- per jaar, inclusief het aanbrengen van belettering
- Voor een driejarig contract € 375,-- per jaar, inclusief het aanbrengen van belettering
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Website
De website is inmiddels weer geactualiseerd en zal regelmatig worden bijgehouden.
Kijk op www.svvdp.nl.
Ook zijn wij te vinden op Facebook, waarin eveneens de activiteiten van de Stichting
worden weergegeven.
Adreswijziging
Wij vragen u - als u gaat verhuizen – uw nieuwe adres door te geven aan de Stichting Vrienden
van De Plantage, hetzij via info@svvdp.nl of aan de receptie van verpleeghuis
De Plantage: 0181- 476000
Inning donateur bijdragen
In 2018 zullen de donateur bijdragen in mei/juni worden geïnd.
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VRIENDENBON
Ja, ik wil graag donateur worden van de Stichting Vrienden van De Plantage voor minimaal
€ 15,-- of voor een ander bedrag nl. € ……
O

Doorlopende machtiging aan:

*)

Stichting Vrienden van De Plantage
Plantageweg 4
3232 LE BRIELLE
Incassant ID: NL06 ZZZ4 1136 0803 000
Kenmerk : Jaarlijkse donatie

S€PA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Vrienden van De Plantage
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om doorlopend een bedrag af te schrijven van
uw rekening overeenkomstig de opdracht van de Stichting Vrienden van De Plantage

Naam :…………………………………………………………………………………………………………………………………m/v
Adres : …………………………………………………………………................................................................
Postcode: …………………………….. ……….Woonplaats: …………………………………………………………..
Land: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnr. (IBAN): …………………………………………………………………………………………………………
e-mail adres: ………………………………………………………………………………………………………………………
O

Ik ontvang graag een factuur, die mij jaarlijks zal worden toegezonden
*) aankruisen, wat gewenst is

*)

Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar: Stichting Vrienden van De
Plantage, Plantageweg 4, 3232 LE BRIELLE of lever hem in bij de receptie van De Plantage.
Plaats: ……………………………………….Datum:………………….
Handtekening:……………………………………………………………
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