
Stichting Vrienden

van S&L Zorg

Club van 100

In 2019 is de stichting vrienden van S&L zorg opgericht. S&L Zorg
verleent zorg aan mensen met een verstandelijke beperking in Roosendaal
en Bergen op Zoom.

De doelstelling is om door middel van activiteiten van deze stichting
middelen te verzamelen. Hiermee kunnen we het leven van deze mensen net
iets meer bieden dan wat uit het budget van de overheid kan worden
betaald.

In dit kader willen we ook een club van 100 (of meer) mensen of
bedrijven bijeenbrengen. Hierbij vragen we of deze mensen of bedrijven
jaarlijks €100,- willen doneren, zodat er structurele zaken geregeld
kunnen worden (bijvoorbeeld het geven van duo-fietsen, maar ook het
onderhouden en vervangen ervan).

De club van 100 zal periodiek geïnformeerd worden over hoe de
middelen besteed worden, zodat u weet waar u het voor doet.

In bijgevoegde folder treft u meer informatie aan over onze stichting.

Indien u een vriend bent en tot de club van 100 wil behoren dan
verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en in te scannen en
te mailen naar vrienden@slzorg.nl .

Alvast dank namens het bestuur.

Aan de stichting Vrienden van S&L zorg is per 1 januari 2020 de ANBI-status toegekend.



Aanmeldingsformulier

Ik word lid van de Club van 100 van de Stichting Vrienden van S&L
Zorg

Bedrijfsnaam: …………………………………………………….

Naam: ……………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………..

Postcode: ............................Woonplaats: ...........................................................

Telefoon: …………………………..

E-mailadres: …………………………………………………..

Handtekening: .......................................................................................................

( )Ik maak het bedrag van € 100 zelf over op bankrekeningnummer
NL14 RABO 0343182408 ten name van Stichting Vrienden van S&L
Zorg.

( )Ik geef u bij deze tot wederopzegging de volmacht om jaarlijks een

bedrag van € 100 af te schrijven van bankrekening …………………………….

( )Ik ontvang graag een Tikkie voor het bedrag van € 100

Periodiek zal ik bericht ontvangen aan welk(e) doel(en) mijn
vriendschap wordt besteed.

(natuurlijk zal onze stichting zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens zoals de AVG vereist )


