Bezetting
De personele bezetting van de stichting bestaat uit
een voorzitter, een secretaris, een penningmeester
en twee leden. Vijf enthousiaste betrokkenen die zich
belangeloos inzetten, zij hebben een adviserende en
controlerende functie. De uiteenlopende werk- en
levenservaring van de individuele leden draagt op
een positieve en constructieve manier bij aan het beleid van de stichting.
Stichting Vrienden is een mooie, diverse verzameling
van interessante en leuke mensen waarmee het een
plezier is om te overleggen.

Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u
contact opnemen met een notaris. Het is goed om te
weten dat bij een nalatenschap aan een goed doel
geen successierechten hoeven te worden
betaald. (ANBI).
U kunt een donatie overmaken op rekeningnummer;
NL91RABO0368307999 t.n.v. Stichting Vrienden van
‘de Blanckenborg’ in Blijham. Ook is het mogelijk een
bijdrage in een gesloten enveloppe af te geven bij de
receptie.

Stichting Vrienden
van ‘de Blanckenborg’

Samen voor Welzijn!

ANBI
Stichting Vrienden is een zogenoemd Goede Doelen
Fonds en heeft de ANBI-(Algemeen Nut Beogende
Instellingen)status, het richt zich uitsluitend op projecten waarbij financiering vanuit het reguliere budget
ontbreekt of niet toereikend is. De stichting doet haar
werk zonder winstoogmerk.

Wordt vriend of vriendin
Wilt u ook bijdragen aan het welzijnsgevoel van de
bewoners/cliënten van ‘de Blanckenborg’? Wordt dan
vriend of vriendin. Elke euro helpt ons een stapje verder. We zijn blij met elke nieuwe vriendschap!
Bijdragen aan Stichting Vrienden
U kunt jaarlijks een bedrag doneren van minimaal
€ 10,- per jaar of een éénmalige gift schenken.
Legaat of erfstelling
U kunt Stichting Vrienden ook opnemen in uw testament. Bij een legaat staat in het testament precies
omschreven voor welk bedrag u Stichting Vrienden
ondersteunt. Bij een erfstelling neemt u Stichting
Vrienden in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan zelf welk percentage van uw bezittingen

Aandacht
We blijven Stichting Vrienden continu onder de aandacht brengen via

de website van ‘de Blanckenborg’,
www.blanckenborg.nl .

facebook, gerichte email, flyers,

(dorps)kranten
De lokale pers wordt halfjaarlijks geïnformeerd.

Nieuwsbrief/Activiteiten

Wilt u helpen?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor
uiteenlopende taken.
Ideeën
Wensen, suggesties, tips, ideeën en ervaringen zijn
altijd welkom op e-mail adres:
anita.jongeling@blanckenborg.nl
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met mw. H. Fridrichs, telefoon 0597-565500. Mailen
kan ook: herma.fridrichs@blanckenborg.nl

Eikenlaan 34
9697 RW Blijham
tel.: (0597) 565500
Fax:(0597) 565505

November 2016.

Inleiding
Binnen Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’
hechten we veel waarde aan het welbevinden van
onze cliënten en medewerkers. Stichting Vrienden
van ‘de Blanckenborg’ wil het leven van cliënten/
bewoners veraangenamen door tegemoet te komen aan (duurdere) wensen en behoeftes die niet
uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden.

Middel
Door middel van deze periodieke nieuwsbrief willen
we u informeren over het reilen en zeilen van Stichting Vrienden.
De uitgevoerde plannen;
- beschikbaar stellen van financiële middelen voor
de renovatie en vernieuwing van Doe en Eetcafé
‘Onder de Pannen’. Het bedrag was: € 25.000,-

Algemeen
Stichting Vrienden is opgericht in september 1989.
Het vermogen van Stichting Vrienden wordt gevormd door giften, donaties en legaten. Vrienden
helpen doelstellingen te verwezenlijken en het verblijf binnen ‘de Blanckenborg’ plezieriger te maken.
Samen leven is zoeken naar verbinding en bezigheden. Het geeft inhoud en betekenis aan ons bestaan.
Doelstellingen

financieel bijdragen aan extra activiteiten of
voorzieningen

(mede) organiseren van activiteiten bedoeld
voor welzijnsbevordering van cliënten/
bewoners

meehelpen aan het bieden van een ‘warm
hart’ om medewerkers en vrijwilligers aan
‘de Blanckenborg’ te binden.

cliënten/bewoners, familie van bewoners,
‘vrienden’, dorpsgenoten en streekgenoten,
betrekken bij en enthousiasmeren voor de
Stichting Vrienden door middel van periodieke informatie over de activiteiten.

De gezamenlijke viering van het 50-jarig bestaan en
de daarbij horende festiviteiten, zal ongetwijfeld
bijdragen aan het creëren van een plezierig
jubileumjaar voor alle betrokkenen en omgeving.
Het bedrag”: € 5000,-.
-aanvullende financiële bijdrage voor de aanschaf
van een Tovertafel. Dit is een product dat ouderen
in de midden en late stadia van dementie stimuleert
in fysieke en cognitieve activiteit en sociale
interactie. Het concept bestaat uit interactieve
lichtanimaties die worden geprojecteerd op bijv. de
huidige eettafel. De animaties reageren op de
beweging van handen en armen. Er worden
verschillende onderwerpen geprojecteerd; bladeren,
bloemen, rijmpjes, gezegden, strandbal, visje,
vlinders en zeepbellen.

- aanvullende financiële bijdrage voor het realiseren
van een wens uit de wensboom van Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’, voor de aanschaf van
twee beweegbanken in de binnentuin van ‘de Blanckenborg’. Het gaat om een bedrag van: € 5471,95.

-het beschikbaar stellen van een bijdrage voor uitvoering van activiteiten t.b.v. het vieren van het jubileumjaar. Waaronder; seizoensgebonden activiteiten, organiseren van barbecues, aanbieden
(bescheiden) jubileum attentie, organiseren van een
‘Bonte Avond’, reünie en het samenstellen van een
jubileum boekje.

De wensenboom
In de centrale hal van ‘de Blanckenborg’ staat een
wensenboom. Hierin kunnen mensen (ook anoniem,
vraag er naar bij de balie) kaarten hangen met
specifieke wensen. Dit kan een individuele wens zijn
maar ook grotere wensen zoals groepsuitstapjes.
Stichting Vrienden wil zo mogelijk financieel
bijdragen aan het vervullen van dergelijke wensen.
Vermogen
Het vermogen van Stichting Vrienden wordt
gevormd door giften, donatie en legaten. U (of
iemand in uw familie of omgeving) kunt een
financiële bijdrage leveren en zo de Stichting
Vrienden helpen haar doelstellingen te
verwezenlijken. Uiteraard kunt u het aangeven
indien uw bijdrage is bedoeld voor een specifieke
afdeling of project.

