
Hospice IJsselOever

Steenloperstraat 159/161

2903 AP  Capelle aan den IJssel

Telefoon: 06-20 98 51 51

Het hospice kan niet zonder de steun 
vanuit de gemeenschap daarom roepen 

wij u op om Vriend te worden. 

Vriend worden 
van het hospice 

IJsselOever
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Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever

www.hospiceijsseloever.nl

info@vriendenijsseloever.nl

KvK nummer: 68836503

RSIN/fiscaal nummer: 857613261

Bank: stichting Vrienden van Hospice IJsselOever: NL 94 RABO 0321032764



De stichting Vrienden van het Hospice IJsselOever heeft tot doel 

de fondsen te verwerven die nodig zijn om de exploitatie van het 

hospice mogelijk te maken. Daar het hospice geen inkomsten heeft 

anders dan de vrijwillige bijdragen door instellingen, organisaties, 

bedrijven en particulieren. De bestuursleden zijn allen onbezoldigd.   

Vriend worden van het hospice IJsselOever

Hospice IJsselOever kan niet zonder financiële steun. Daarvoor roepen wij 

inwoners en bedrijven op om vriend te worden van het hospice. Met een vaste 

jaarlijkse bijdrage maakt u het belangrijke werk van de hospice mogelijk. 

U kunt ook een schenking of legaat meenemen in uw testament. Niet onbelang-

rijk is de ANBI-status die we als ‘’stichting Vrienden van Hospice IJsselOever’’ 

hebben. We zijn u zeer erkentelijk, en bedenk, iedereen gaat een keer dood.      

Vriend worden kan op diverse manieren en iedere bijdrage is van harte 

welkom en wordt goed besteed. 

Hoe kunt u bijdragen

U kunt uw bijdrage storten op rekening van 

stichting Vrienden van Hospice IJsselOever: NL 94 RABO 0321032764

Ik steun als Vriend het hospice IJsselOever en maak gebruik van de 

onderstaande mogelijkheid:

O  Ik maak jaarlijks tot wederopzegging een bedrag over van €………………..

O  Ik maak eenmalig een bedrag over van €……….……….

O  Ik regel een legaat via mijn notaris, naam: ……….……….……….……….……….……….

Bedrijfsvriend worden 

Bedrijfsvrienden kunnen geld of diensten aanbieden waarmee het hospice 

haar belangrijke werk kan blijven doen. Om te weten welke mogelijkheden 

er zijn kunt u contact opnemen met Peter Meulendijk  06-54 75 14 62 

of per mail pr@vriendenijsseloever.nl 

Mijn gegevens zijn:

Naam 

Adres

Postcode                           Plaats

Telefoon/Mobiel

E-mail

www.hospiceijsseloever.nl  


