
     WORD OOK VRIEND EN STEUN

DE “STICHTING VRIENDEN VAN HET

   EWOUD & ELISABETH GASTHUIS”

           WIJK BIJ DUURSTEDE

     Voor de extra`s die er toe doen!
Want de “Stichting Vrienden van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis” maakt
het wonen en leven in het Ewoud & Elisabeth Gasthuis aangenamer.      

Word ook vriend en vul het machtigingsformulier op 
pagina 2 in!

            Of steun ons via IBAN rekeningnummer

   Stichting Vrienden van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis
                         NL46RABO01063.67.293
                                 met uw donatie



Machtigingsformulier

Ja, ik sluit mij aan als vriend bij “Stichting Vrienden van het Ewoud & 
Elisabeth Gasthuis”.

Mijn bijdrage helpt
Ik machtig “Stichting Vrienden van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis” om het volgende
bedrag van mijn rekening af te schrijven:
O € …........... (per jaar = maand april)
O € …........... (eenmalig)

Achternaam* ….........................................................................
Voorletter(s)* …................................................................ M / V
Adres* …...................................................................................
Postcode / plaats* ….................................................................
Geboortedatum ….....................................................................
Telefoon* …...............................................................................
IBAN* ….....................................................................................
Email …......................................................................................

Machtigingsformulier doorlopende machtiging.
Door ondertekening van dit machtigingsformulier geeft u toestemming aan Stichting 
Vrienden van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis om een doorlopende of eenmalige 
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het aangegeven bedrag van uw 
rekening af te schrijven.
Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze weer terugboeken.

Gegevens incassant
Naam Stichting Vrienden van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis
Adres Nieuwe Pyramide 78
Plaats 3962 HW Wijk bij Duurstede
Land Nederland
Incassant ID NL51ZZZ30283439000  / RSIN-ANBI nr.: 822072610.
Uw bijdrage zal altijd ten goede komen aan de acties van de Stichting Vrienden van 
het Ewoud & Elisabeth Gasthuis ten behoeve van alle cliënten en bewoners.

Datum en plaats* ….......................................................................

Handtekening* …...........................................................................

N.B * is een verplicht veld om in te vullen, anders is de machtiging niet geldig.

Lever deze machtiging in bij de receptie van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis of stuur
deze op naar: 
Secretariaat Stichting Vrienden van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis 
Nieuwe Pyramide 78, 3962 HW Wijk bij Duurstede.

N.B. Stichting Vrienden van het Ewoud & Elisabeth Gashuis is ANBI erkend. Dat
betekent dat uw donatie – onder voorwaarden – aftrekbaar is voor de belastingen.


