De Stichting ”Vrienden van Ziekenhuis Dirksland” is door de belastingdienst
aangemerkt als een tot ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’( ANBI).
Dit betekent dat bedrijven en particulieren fiscale voordelen verkrijgen bij
schenkingen, donaties, legaten en lijfrenten ten gunste van de Stichting.
Het bestuur van de Stichting doet haar werk geheel belangeloos en zonder enige
vergoeding. Er blijft niets aan de strijkstok hangen.
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Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid een partnership aan te gaan met
de Stichting. Hiermee heeft het bedrijf de mogelijkheid zijn sociale betrokkenheid
voor de leefgemeenschap te laten zien.
Indien uw bedrijf voor een partnership belangstelling heeft,
neemt u dan contact met ons op.
Dit kan via de website: www.vrienden.zhsdirksland.nl
Per e-mail: info@vrienden.zhsdirksland.nl
Per telefoon: Secretariaat Raad van Bestuur: (0187) 60 76 43
Afdeling communicatie: (0187) 60 76 59
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ZIEKENHUIS DIRKSLAND

Aan de Stichting
“Vrienden van Ziekenhuis Dirksland”
Antwoordnummer 352
3240 WG MIDDELHARNIS

Een goed doel dicht bij huis!
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Het geld wordt volledig gebruikt voor de projecten die de zorg, diagnostiek en
behandeling in Ziekenhuis Dirksland kunnen verbeteren.
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ZIEKENHUIS DIRKSLAND

Een goed doel dicht bij huis!

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland is belangrijk als streekziekenhuis
voor Goeree-Overflakkee en omliggende eilanden m.n. Voorne-Putten en SchouwenDuiveland. In de grafieken is de verdeling naar herkomst weergegeven voor zowel het
eerste polikliniek bezoek als voor het aantal opnamen in het ziekenhuis.

Hieronder ziet U een opsomming van de verschillende projecten die
in de eerste 7 jaar zijn afgerond:
Apparatuur geboortecentrum
10 Wiegen voor gezonde zuigelingen
Technisch volledige videokamer
Vacuümpomp voor wondbehandeling
Joint-care kamer voor optimale revalidatie

2 Speciale neurostoelen
10 Infuuspompjes
Warmtebed / couveuse
8 Hooghekken bedden

Op www.vrienden.zhsdirksland.nl is onder “Resultaten” het volledig bijgewerkte
overzicht van alle geslaagde projecten te zien.

#

De Stichting is formeel opgericht in mei 2007 en in november van hetzelfde jaar naar
buiten getreden. Zij beoogt het welzijn van alle patiënten door het ondersteunen van
het “medisch bedrijf in het ziekenhuis in ruime zin”. Mensen moeten zich zoveel
mogelijk thuis kunnen voelen in hun eigen ziekenhuis. Met de ondersteuning van de
Stichting “Vrienden” kunnen de extra’s, die daarvoor nodig zijn, gerealiseerd worden.
De Stichting heeft een beleidsplan ten aanzien van de werving van de fondsen.
Hoofdlijn van dit beleid is dat de bijdragen direct ten goede moeten komen aan de
(groepen) patiënten en in het bijzonder aan de zorg voor deze patiënten.
De Stichting “Vrienden van Ziekenhuis Dirksland” werft daarvoor gelden via giften,
donaties en legaten. Het helpt als veel mensen hun steentje bijdragen.
Daarom zijn wij altijd op zoek naar mensen die ‘Vriend’ willen worden om juist de
extra’s waarin het normale ziekenhuisbudget niet voorziet te kunnen bereiken.

Aanmeldingsformulier
Ja, ik wil de Stichting ”Vrienden van Ziekenhuis Dirksland” steunen.
Naam: .....................................................................................................................................................................................M/V
Adres: .............................................................................................................................................................................................
Postcode: ............................................ Woonplaats: ..............................................................................................................
Telefoon: ............................................... E-mail: ..........................................................................................................................
Handtekening: .............................................................................................................................................................................
Ik word Vriend voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 20,- of € ...............................
o Ik maak dit bedrag zelf over op de rekening van de Stichting “Vrienden van Ziekenhuis Dirksland”: 		
		 NL62 RABO 0133 3450 33
o Ik machtig het bestuur van de Stichting om jaarlijks het opgegeven bedrag af te schrijven van
		 mijn rekeningnummer ..................................................................
Ik schenk een éénmalige bijdrage van € ...............................
o Ik maak dit bedrag over op de rekening van de Stichting “Vrienden van Ziekenhuis Dirksland”
		 NL62 RABO 0133 3450 33
o Ik machtig het bestuur van de Stichting tot een éénmalige afschrijving van mijn rekening.
		 Het rekeningnummer is: .............................................................
Uw keuze graag aankruisen.
Hartelijk dank voor uw ondersteuning van de Stichting ”Vrienden van Ziekenhuis Dirksland”.
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Het doel van de Stichting “Vrienden van Ziekenhuis Dirksland” is een doorlopende
geldstroom te realiseren waardoor het ziekenhuis extra voorzieningen kan
verwezenlijken die niet uit het normale ziekenhuisbudget kunnen worden betaald.

