
 
Algemene informatie Stichting Vrienden van De Wingerd  
 
Hospice De Wingerd biedt gespecialiseerde - excellente palliatieve terminale zorg op alle dimensies, [lichamelijk, 
psychisch, sociaal, en geestelijk / spiritueel] aan ongeneeslijk zieke cliënten [en hun naasten] met een korte 
levensverwachting.. Naast de inkomsten vanuit de zorgverzekering, de vergoeding van de kosten van verblijf en de 
vergoeding van de kosten van huishouding vanuit de WMO, is De Wingerd afhankelijk van giften. 
  
Doel Stichting Vrienden van De Wingerd: 
De stichting ondersteunt het hospice met middelen die zij ontvangt vanuit donaties, sponsoring, vaste bijdragen, giften 
in natura of legaten. De middelen worden aangewend om alle dimensies, van de zorg te ondersteunen; aanvullingen 
op het gebied van (hulp)middelen voor de zorg, voeding en ontspanning. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij 
de inrichting en comfort van De Wingerd en bij de organisatie van herdenkingsbijeenkomsten voor nabestaanden en 
medewerkers. Stichting Vrienden van De Wingerd ziet deze extra aanvullingen op de zorg als essentieel voor cliënten 
in de eindfase van hun leven en voor hun naasten. 
  
Uw ondersteuning is erg belangrijk om alle extra zorg en aandacht te kunnen blijven bieden:  
• U kunt ons ondersteunen door een eenmalige gift  
• U kunt donateur van Hospice De Wingerd worden voor een bedrag van €20,00/jaar  
• U kunt een schenking doen via een notariële akte of testament  
 
Aftrekbaarheid van schenkingen: 
Stichting Vrienden van De Wingerd is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut 
Beogende Stichting (ANBI). Dit betekent dat de schenkingen, legaten of erfenissen die 
de stichting verkrijgt, niet belast worden met schenk- of erfbelasting. In het kader van de 
regelgeving rondom de ANBI-status is een verantwoording opgesteld die op de website is weergegeven.  
 
Ook is er de mogelijkheid om via Periodieke Gift, eenzelfde bedrag bij te dragen voor een periode van minimaal vijf 
jaar. De regeling eindigt op een vastgestelde datum of bij overlijden. Voor meer informatie is een brochure en 
eventueel een aanmeldingsformulier aan te vragen bij de penningmeester.  
 
Notaris: 
Een notariële schenking of een legaat kunt u bij uw eigen notaris op laten maken. Wilt u een bedrag legateren aan 
Stichting Vrienden van Hospice De Wingerd? Vraag dan informatie aan  bij uw notaris.  
 
Bestuur Stichting:  
Voorzitter : Dhr. P. (Peter) A. Kits  
Secretaris : Mevr. T. (Teuny) W.A. van Barneveld-Bolderman 
Penningmeester : Dhr. M. (Marco) C. Blok  
Lid : Mevr. J. (Joke) Donker-de Vries  
Lid : Mevr. H. (Hiske) Weijman-Plantinga 
  
Gegevens Stichting 
KvK nummer : 51736047 
RSIN nummer : 850147906 
IBAN : NL44 RABO 0160878322  
 
Contact: 
Stichting Vrienden van De Wingerd 
p/a Koenestraat 128 
3958 XB Amerongen 
Telefoon: 0343-810130 
wingerd@zorggroepcharim.nl 
www.hospicedewingerd.nl  
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