
Uw donatie draagt bij aan
hun leefcomfort!

STICHTING VRIENDEN VAN
LINDENDAEL & DE HOGE HOP

De verpleeghuizen zorgen zelf uiteraard 
voor de beste verpleegkundige zorg. 
Maar dankzij onze Vrienden kunnen 
we als Stichting extra voorzieningen 
mogelijk maken die niet noodzakelijk 
zijn voor de zorg, maar wel veel comfort 
bieden aan bewoners.

Ondergetekende meldt zich aan als donateur van de Stichting 
‘Vrienden van Lindendael & De Hoge Hop’.

Naam  ________________________________________________________ 
 
Adres  ________________________________________________________

Postcode _____________  Plaats  _____________________________________
 
Donateur neemt zich voor om eenmalig/jaarlijks* een bedrag van 

€ ________________ over te maken op de bankrekening van de stichting.

Handtekening ______________________________________

* Streep door wat niet van toepassing is.

Word vriend!

Bedankt!

✁

U kunt vriend worden van Stichting 
Vrienden van Lindendael & De Hoge 
Hop door een bedrag te doneren. 
Alle bedragen zijn welkom.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Lindendael & De Hoge Hop 
bestaat uit 5 personen, die zich allen zeer betrokken voelen bij het werk van 
de stichting. Sommige bestuursleden hebben in het verleden bij Lindendael 
gewerkt, anderen zijn tevens chauffeur op de rolstoelbus.

Het bestuur zet zich in om middelen te verwerven om de doelen te 
verwezenlijken. De doelen van de stichting zijn al eerder in deze folder 
toegelicht. Vooral het veraangenamen van het leven van de bewoners in het 
verpleeghuis geeft veel voldoening.

Het werven van donateurs is een van de taken van het bestuur, maar ook de 
exploitatie van de Lindendaelbus is belangrijk. De bus moet veilig rijden, 
pechvrij en altijd klaar staan voor een ritje. Hierin slagen we al jaren.
Het bestuur onderhoudt ook de contacten met de vrijwillige chauffeurs van 
de bus. 

In de bestuursvergaderingen worden verder  besluiten genomen over andere 
zaken als de bus. Er wordt besproken of de stichting (fi nancieel) kan en wil  
voldoen aan de wensen die leven bij de afdelingen van de verpleeghuizen.  
Zo zijn er al diverse zaken in het belang van de bewoners aangeschaft.
De stichting bestaat in 2017 al 40 jaar. De stichting heeft bewezen in een 
behoefte te voorzien. Het bestuur is dan ook van plan om zich nog jaren 
hiervoor in te zetten.

Stichting Vrienden van Lindendael & De Hoge Hop

p/a Hermien Sijm 
Zwaagdijk 115, 1681 NC  Zwaagdijk

Tel. 0228 582682, hermiensijm@quicknet.nl

Bankrekeningnummer: NL56 RABO 032.97.45.891 
t.n.v. Stichting Vrienden van Lindendael & De Hoge Hop

Het bestuur van de stichting 
aan het woord
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Samen kunnen we veel 
betekenen voor onze bewoners!

Lindendael Vrienden van Lindendael & 
De Hoge Hop

De Hoge Hop

In het centrum van Hoorn ligt 
Lindendael. Mensen met dementie 
kunnen in Lindendael wonen in een 
kleinschalige en huiselijke omgeving. 
Daarbij zoeken we samen naar de dingen 
die de bewoner nog zelf kan en wil doen. 

Ook mensen met een lichamelijke 
hulpvraag kunnen in Lindendael 
terecht. We beoordelen samen welke 
ondersteuning gewenst is. Lindendael 
biedt ook revalidatie en dagbehandeling. 
De locatie heeft veel faciliteiten, zoals 
een restaurant, supermarkt, bibliotheek 
en een Advies- en BehandelCentrum.

De Hoge Hop beschikt over 
woongroepen voor mensen met 
dementie. Bewoners leven in een kleine 
groep met een gemeenschappelijke 
woonkamer en keuken in een warme, 
vertrouwde omgeving. De Hoge Hop 
beschikt over een eigen supermarkt, 
kapsalon, grand café en een zwembad. 
In de twee grote afgeschermde tuinen 
kunnen bewoners wandelen en buiten 
zitten. Daarnaast is er een eigen Advies- 
en Behandelcentrum. In De Hoge Hop 
is ook dagbesteding voor mensen met 
dementie.

In de voorgaande tekst zijn enkele 
voorbeelden gegeven van zaken, die 
door de stichting mogelijk zijn gemaakt.
En natuurlijk wil de stichting meer 
initiatieven en zaken steunen, want 
ideeën zijn er volop. Die steun is alleen 
mogelijk omdat de stichting bijdragen 
ontvangt vanuit de jaarlijkse donaties, 
giften, legaten en aanvullende acties.

Uw steun is van harte welkom!
Als u ook het werk van onze stichting 
wilt steunen kan dat, heel graag zelfs. 
U kunt bijvoorbeeld vaste donateur 
worden. U krijgt dan jaarlijks een 
bericht van ons met een jaarverslag, 
tevens betalingsverzoek. 

Als u van plan bent om de stichting 
langer te steunen kunnen we een 
schriftelijke overeenkomst met elkaar 
sluiten (periodieke gift voor minimaal 
5 jaar) waarin de donatie/gift wordt 
vastgelegd.  De donatie is dan aftrekbaar 
voor de IB, zonder rekening te houden 
met de zogenaamde drempel. Ook 
kunt u een eenmalige schenking of 
bijdrage overmaken of een schenking 
bij testamentaire beschikking (legaat) 
vastleggen. De stichting is door de 
Belastingdienst erkend als ANBI 
(Algemeen  Nut Beogende Instelling). 
Giften aan de stichting zijn (onder 
voorwaarden) aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting.

Als u meer informatie wilt omtrent de 
mogelijkheden kunt u contact opnemen 
met onze penningmeester:
Theo Koenis, telefoon 0228 56 1271 
of per mail info@adm-theokoenis.nl

Het geld dat de stichting bij elkaar brengt wordt ingezet om het verblijf in 
de verpleeghuizen te veraangenamen. Zo is het door de stichting mogelijk 
gemaakt om een moderne rolstoelbus aan te schaffen en te onderhouden om 
de bewoners plezierritten te kunnen laten maken. Dat kan een rit zijn naar 
bijvoorbeeld de bollenvelden, Artis of om hen een bezoekje te laten brengen 
aan hun vertrouwde woonomgeving. Ook wordt de rolstoelbus ingezet om 
mensen van en naar de dagbehandeling te vervoeren. Er is een enthousiaste 
groep van vrijwillige chauffeurs die deze ritten verzorgt.

Daarnaast zijn de volgende zaken mogelijk gemaakt:
• Financiële ondersteuning van de inrichting van het ‘Frans Plein’
• Extra activiteiten en evenementen voor bewoners
• Aankleding en meubilair theaterzaal Lindendael
• Aanschaf tovertafel voor mensen met dementie
• Informatiesystemen / televisies in beide verpleeghuizen


