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Vriendenbulletin  
 

         Brielle, mei 2018 

         19e jaargang. Nr.1 

 

Beste vrienden,  

 

In dit halfjaar heeft het bestuur weer het nodige gerealiseerd. 

Zo is ook in 2018 weer een bedrag van € 1.000,-- geschonken aan de afdelingen om daarmee leuke 

dingen te doen voor of met de bewoners. 

 

Daarnaast heeft het bestuur aan de afdelingen een zgn. Top 3 gevraagd. In haar overleg van april 

jl. heeft het bestuur besloten het volgende te honoreren: 

- Afdeling Oude/Nieuw Struyten   - Tweede smart TV 

- Afdeling Weergors/Hellevoetsluis - Tweede  smart TV in andere huiskamer 

- Afdeling Annapolder/Schapengors - Prieeltje 

- Afdeling Nieuw Goote/Nieuwland - Aankleding bestaande buitenhuisje 

- Het Domein     - Keukengerei 

- De Halte     - Grote klok 

De overige wensen van de afdelingen waren al vervuld of dienen door Careyn zelf gehonoreerd te 

worden. 

 

Rolstoelbus 

De bus heeft een reparatie ondergaan. Op veel plaatsen van de bus was er roestvorming, de 

schuifdeur was het meest aangetast en moest dus worden vervangen. De roestplekken zijn door 

een vakkundig bedrijf gerepareerd, zodat de bus er weer representatief uitziet. Ook is er een 

nieuwe wieldop aangebracht en is de bus gepoetst. 

Alleen de reclame moet nog worden aangepast. 

Door het herstel hoopt het bestuur de aankoop van een nieuwe bus nog enkele jaren te kunnen 

uitstellen. Dit uitstel maakt het ook mogelijk om verder te sparen en sponsors te zoeken. 
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Het bestuur is nog steeds naarstig op zoek naar sponsors, omdat dit aantal dit jaar is 

teruggelopen. Kent u iemand die wel sponsor wil worden, dan volgen hieronder de tarieven. 

 

- 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 

 

U kunt uw opgave doen aan info@svvdp.nl 

 

 

Donateurs 

Het aantal donateurs staat momenteel op 225. Er zijn niet veel donateurs ingeschreven en er 

hebben donateurs zich afgemeld, hetzij door overlijden of andere redenen. 

mailto:info@svvdp.nl
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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: 

Vanwege de hoge portokosten heeft het bestuur in haar overleg van 4 april jl. besloten het 

Vriendenbulletin voortaan alleen digitaal te verzenden. Dit is dus de laatste keer dat u het 

bulletin per post ontvangt. Wilt u zo vriendelijk zijn uw e-mailadres te mailen aan info@svvdp.nl.  

Voor diegenen, die geen e-mail hebben, ligt er een exemplaar bij de receptie van het verpleeghuis. 

 

Website 

De website zal weer geactualiseerd worden en 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 het verpleeghuis  

De Plantage:  0181- 476000  

 

Inning donateur bijdragen 

In 2018 zullen de donateur bijdragen in mei/juni worden geïnd. 

 

Het bestuur wenst u een fijne zomer.  

Met heel veel mooi weer. 

mailto:info@svvdp.nl
http://www.svvdp.nl/
mailto:info@svvdp.nl
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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  S€PA 

Plantageweg 4 

  3232 LE BRIELLE 

  Incassant ID: NL06 ZZZ4 1136 0803 000 

  Kenmerk : Jaarlijkse donatie 
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:…………………………………………………………… 


