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Algemene informatie Stichting Vrienden van De Wingerd 

 
Doel Stichting: 
Het ondersteunen en mogelijk maken van activiteiten t.b.v. Hospice de Wingerd door middel van 
fondsen werving en financieel beheer van donaties en sponsorgelden. 
 
Bestuur Stichting: 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 algemene leden.  
Alle werkzaamheden geschieden op basis van vrijwilligheid. 
 
Gegevens Stichting: 
KvK-nummer  :51736047 
RSIN-nummer  :850147906 
IBAN   :NL44 RABO 0160878322 
 
Stichting Vrienden van De Wingerd is opgericht op 27-12-2010. 
Sinds 2011 heeft de stichting een ANBI-status.  
Gegevens website: www.hospicedewingerd.nl 
 
Schenkingen: 
Er zijn verschillende manieren om Hospice De Wingerd financieel te ondersteunen (U kunt hiervoor 
het donatieformulier gebruiken, zie website De Wingerd): 

 éénmalige schenking  

 periodieke schenking; een periodiek schenking moet worden vast gelegd in een 
overeenkomst of notariële akte 

 legaat; een financiële schenking die is vastgelegd in een testament  
De kosten van een verblijf in het hospice worden slechts gedeeltelijk vergoed. Om de totale zorg 
binnen De Wingerd te kunnen bieden moeten we kunnen bouwen op een structurele financiële 
basis. Een periodieke schenking gunstig zorgt voor continuïteit van deze financiële basis. 
 
Aftrekbaarheid van schenkingen: 
De belastingdienst heeft de stichting volgends de geldende regels aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Stichting (ANBI), zodat schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn voor de 
inkomstenbelasting onder de voorwaarden die de belastingdienst daarvoor heeft gesteld. 
Ook is er de mogelijkheid om via een zogenaamde lijfrentebeschikking, voor een periode van 
minimaal vijf jaar, bij te dragen. Deze schenkingen zijn voor 100% aftrekbaar. 
Voor meer informatie is een brochure en eventueel een aanmeldingsformulier aan te vragen bij de 
secretaris.  
 
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 uw notaris.  
 
Contact: 
Stichting Vrienden van Hospice De Wingerd: 
p/a Koenestraat 128 
3958 XB  Amerongen. 
Telefoon: 0343-459613  
wingerd@zorggroepcharim.nl  
www.hospicedewingerd.nl 
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