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Waarom Stichting Vrienden van het Ewoud & Elisabeth 
Gasthuis Wijk bij Duurstede?

Zorginstellingen worden als organisatie steeds grootschaliger om 
efficiënt te kunnen werken. Binnen de budgetten is er weinig ruimte 
om kleine, alledaagse zaken, zoals ontspanning en persoonlijk 
contact aan te bieden. Deze instellingen zijn steeds meer afhankelijk 
van derden om hun cliënten iets meer dan alleen de wettelijk 
vastgelegde zorg te kunnen bieden. 
De Stichting Vrienden van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis Wijk bij 
Duurstede is opgericht voor het ondersteunen bij voorzieningen die 
niet zijn opgenomen in wettelijke regelingen. 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten en geen bestuurlijke binding hebben met het 
Ewoud & Elisabeth Gasthuis.
 

Wat doet de Stichting?

De Stichting heeft tot doel financiële steun te verlenen aan de  
cliënten om activiteiten op het gebied van recreatie, persoonlijk   
contact en het algemeen welzijn mogelijk te maken. 
Zo wil de Stichting bijdragen aan het creëren van een plezierig 
leefklimaat dichtbij de leefomgeving van de cliënten.
Het geld dat de Stichting inzamelt komt altijd ten goede aan de 
cliënten.

Waarmee verwezenlijkt de Stichting haar doel?

Het belangrijkste middel om activiteiten en voorzieningen mogelijk 
te maken, is geld. Dit geld komt van bedrijven en particulieren die 
bereid zijn regelmatig een (vast) bedrag te doneren. 
Schenkingen, legaten, maar ook eenmalige giften zijn een andere 
bron van inkomsten. Ook organiseert de Stichting diverse acties om 
geld bijeen te brengen.

Hoe steunt u de Stichting?

Als donateur
U kunt donateur worden door de machtiging op het bijgevoegde 
formulier in te vullen. Daarmee geeft u de Stichting toestemming om 
één maal per jaar een bedrag van 10, 15 of 25 euro (of een bedrag 
naar eigen keuze) van uw rekening af te schrijven. 

Eenmalige gift
Naast jaarlijkse donaties zijn ook eenmalige giften op onze bank-
rekening van harte welkom.

Opnemen in testament
Een andere manier om het werk te steunen, is de Stichting opnemen 
in uw testament als (mede)erfgenaam. Deze vorm van steun is 
volledig vrijgesteld van successierechten. Uw notaris informeert u 
graag over de details.

ANBI erkend

  Stichting Vrienden van het Ewoud & Elisabeth   
  Gasthuis Wijk bij Duurstede is door de belasting-  
  dienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling  
  (ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze Stichting  
in aanmerking komen voor aftrek bij de inkomstenbelasting.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden via het 
bijgevoegde formulier. U ontvangt dan jaarlijks de 
nieuwsbrief waarin de Stichting u op de hoogte 
houdt van de gerealiseerde projecten. 
Ook komen cliënten aan het woord over hun 
ervaringen met het werk van de Stichting. 


