
  

  
 
 
 
 

Onze stichting heeft de ANBI-status Algemeen Nut Beogende 
Instellingen, bij het schenken aan een ANBI gelden bepaalde 
belastingvoordelen, kijk voor meer informatie op 
www.belastingdienst.nl 

 
 
Wilt u ons eenmalig steunen? 
Uw gift is welkom op bankrekeningnummer: 
IBAN NL 50 RABO 03030 16000 
 
Post adres Vrienden van de Schutse: 
Stichting Vrienden van de Schutse 
p/a 
Bierensstraat 68 
4697 GG Sint-Annaland 
jacqheijboer@zeelandnet.nl 
06-51318701 

 
Informatie over   

Stichting Vrienden van de Schutse  
is ook te vinden op de website  

van Schutse zorg Tholen:  
www.schutsezorgtholen.nl 

 
 



  

Stichting 
Vrienden van de Schutse 

 
 
 

Draagt u de bewoners van de 
Schutse een warm hart toe? 

Wordt donateur! 
 
 
 
 
Wie zijn wij? 
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Schutse 
wordt gevormd door , Jan Wesdorp,  Tanny Keur,  
Wally Blaas, Erik Roggeband en Jacqueline Heijboer.  
 
 
 
Wat is het doel van onze organisatie?  
De stichting Vrienden van de Schutse draagt de bewo-
ners een warm hart toe en zet zich in om het welzijn 
van de bewoners van de Schutse te bevorderen. De 
stichting zamelt geld in om deze te besteden aan leuke 
en zinvolle projecten in de Schutse.  
 
 
 



  

 
 
Wat betekent dat in de praktijk? 
Door de jaren heen zijn er al heel wat projecten gerea-
liseerd o.a.: Wandversiering, hydrocultuur groen,  
vitrine kasten voor de Oranje verzameling, elektroni-
sche Bingo, Lego tafel voor de kleine bezoekers, jaren-
lang onderhoud en verzekering van de Schutse bus, 
T.V.  in de Vermaas kamer, kippenhok, de inrichting 
van de leeshoek in de recreatiezaal, vervanging van 
het laken en de banden van de biljart van de Schutse, 
mede mogelijk maken van de presentatieschermen op 
de verschillende afdelingen, als laatste leverden de 
Vrienden van de Schutse een bijdrage aan de in-
richting van de tuinkamer bij kleinschalig wonen. 
 
Kerstattentie: 
Jaarlijks bezorgen de bestuursleden de bewoners per-
soonlijk een Kerstattentie, of bij gelegenheid wordt 
een andere attentie aangeboden. 
 
 
 
 
 
Nieuwe donateurs 
Onze inkomsten bestaan uit schenkingen, legaten en 
donaties. De jaarlijkse donaties van onze donateurs 
vormen de basis van onze inkomsten. Om in de toe-
komst nog meer leuke en zinvolle projecten te kunnen 
realiseren is het nodig om te zorgen voor een stevig 
donateurenbestand.  Wordt u onze nieuwe donateur? 



  

 
 
 
 
Aanmelding donateur: 
 
Ik draag de bewoners van de Schutse ook een warm hart toe 

en ik word donateur. 
 

Hiertoe machtig ik de Vrienden van de Schutse tot het auto-

matisch incasseren van mijn jaarlijkse donatie* 
 

Mijn donatie bedraagt: 

0 € 10.00 

0 € 15.00 

0 € 25,00 

 

Naam: dhr./mw.……………………………………voorl………………. 
 

Adres: .………………………………………………………………………… 

 
Postcode en woonplaats:………………………………………………… 

 
Telefoonnummer:………………………………………………………….. 

 
Email:………………………………………………………………………….. 

 

IBAN:---------------------------------------------------- 
 

Datum:……………………. 
 

Handtekening: 

  
U kunt dit formulier inleveren bij de receptiebalie in de hal van de Schutse in 
Sint-Annaland.. 
 



  

*Tot wederopzegging 
 
 


