…..word vriend en steun ons financieel
De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Zuidwest Friesland biedt hulp en
ondersteuning aan mensen in de laatste fase van het leven, zowel thuis, in Zuidwest Friesland, als in
hospice “de Kime“ in Sneek.
In de eerste plaats kunnen vrijwilligers aanvullende mantelzorg bieden aan mensen die graag thuis
afscheid willen nemen van het leven. Als thuis blijven niet meer mogelijk of wenselijk is dan is
Hospice “de Kime “een goed alternatief.
Hospice “De Kime” in Sneek is een “thuis” voor mensen met een levensverwachting van drie
maanden of korter. Voor hen zijn vier sfeervol ingerichte gastenkamers beschikbaar. Tijdens de
opname staan de wensen van de gast en diens naasten centraal. In de hospice wordt professionele
zorg geboden. De huisarts en de verpleegkundigen van de thuiszorg verlenen de medische en
verpleegkundige zorg. Daarnaast bieden geschoolde vrijwilligers zorg en ondersteuning; zij worden
aangestuurd door coördinatoren, die tevens de zorgverlening organiseren.

Stichting Vrienden van de VPTZ Zuidwest Friesland.
De Stichting Vrienden van de VPTZ Zuidwest Friesland zet zich in om donaties en giften in te zamelen
voor de Stichting VPTZ Zuidwest Friesland. De VPTZ draait gedeeltelijk op subsidies van de overheid.
Naast deze subsidies is de Stichting VPTZ Zuidwest Friesland financieel afhankelijk van de eigen
bijdragen van de gasten, donaties, giften, legaten en sponsoring.
De Stichting Vrienden van de VPTZ Zuidwest Friesland is door de Belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u een gift onder bepaalde voorwaarden
kunt aftrekken van de belasting. Het is ook mogelijk via een onderhandse overeenkomst periodiek te
schenken of een legaat op te nemen in uw testament.

Hoe kunt u ons steunen?
Als u de Stichting VPTZ Zuidwest Friesland een warm hart toedraagt, kunt u ons financieel steunen
door eenmalig een gift over te maken op IBAN rekeningnummer NL22INGB0668354747 van de
Stichting Vrienden van de VPTZ Zuidwest Friesland.
Door uw gift helpt u ons de exploitatie sluitend te maken. Daarnaast worden deze giften gebruikt
voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen in het gebouw, waarvoor niet op andere wijze
financiering kan worden gevonden. Ook voor extra activiteiten en investeringen zijn wij volledig
aangewezen op giften en donaties van particulieren en organisaties die zich verbonden voelen met
het doel: ‘hulp en ondersteuning bieden aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten’.
Uw financiële bijdrage is onontbeerlijk voor het in stand houden van de Stichting VPTZ Zuidwest
Friesland.

Uw bijdrage.
U steunt het werk van de Stichting Vrienden van de VPTZ Zuidwest Friesland door eenmalig of
periodiek een financiële bijdrage over te maken. Wanneer u € 100 of meer schenkt dan ontvangt u
van ons een kleine attentie als dank voor uw gift.

Giften zijn soms fiscaal aftrekbaar
Gewone gift.
Voor het in stand houden van de Stichting VPTZ Zuidwest Friesland zijn giften onmisbaar. Gewone
giften worden eenmalig of jaarlijks gedaan. Stel u wilt een bedrag overmaken aan de Stichting
Vrienden van de VPTZ Zuidwest Friesland, maar wel zo dat u hier fiscaal voordeel van heeft. Dat kan.
Het bedrag is fiscaal aftrekbaar wanneer het bedrag tussen de 1 en 10 % van uw verzamelinkomen
blijft, met een minimum van € 60. Aangezien in veel gevallen het totaalbedrag van de giften niet
boven 1 % van het verzamelinkomen uitkomt, is het doorgaans gunstiger om een periodieke gift te
schenken.

Periodieke gift.
Als u elk jaar hetzelfde goede doel steunt kunt u overwegen de gift periodiek te doen. Fiscaal is dat
veel aantrekkelijker. Bij een verzamelinkomen van € 60.000 levert een periodieke gift
(1 % van € 60.000) € 600 meer aftrek op. Wel bent u verplicht om gedurende 5 jaar dat bedrag te
blijven geven. U kunt dit zonder tussenkomst van de notaris regelen via een onderhandse
overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst is te downloaden via de website van de VPTZ en op
verzoek sturen wij u deze ook graag toe.
Als tegenprestatie ontvangt u van ons een attentie en eenmaal per jaar een nieuwsbrief waarin wij
verantwoording afleggen over het reilen en zeilen van de Stichting VPTZ Zuidwest Friesland.

Sponsoring.
Bedrijven die ons willen sponsoren zijn eveneens onmisbaar. Sponsoring kan in natura of via een
financiële gift van € 1.000 of meer voor het realiseren van projecten. De Stichting VPTZ Zuidwest
Friesland heeft een aantal structurele kosten in de exploitatie en het onderhoud van het gebouw en
heeft wensen ten aanzien van voorzieningen die nog gerealiseerd moeten worden maar waarvoor
geen financiële middelen beschikbaar zijn. Sponsors ontvangen een attentie, eenmaal per jaar een
nieuwsbrief en uw naam wordt vermeld op het sponsorbord in de hal van de hospice. Ook voor
bedrijven geldt dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Legaten.
Via de notaris kunt u de Stichting Vrienden van de VPTZ Zuidwest Friesland ook opnemen in uw
testament.

Contact:
Stichting Vrienden van de VPTZ Zuidwest Friesland
P/a Hospice “De Kime” Westhemstraat 56 8608 BG Sneek
e-mail: info@vptz-zwf.nl - www.vptz-zwf.nl
Telefoon: 0515-430604
IBAN rekeningnummer: NL22INGB0668354747

Vriendenkaart
Ik word vriend van de VPTZ Zuidwest Friesland
Door mijn gift op IBAN rekeningnummer NL22INGB0668354747
steun ik de Stichting Vrienden van de VPTZ Zuidwest Friesland.
O Ik schenk de St. VPTZ Zuidwest Friesland eenmalig €…………..

O Ik wil een periodieke gift schenken gedurende minimaal 5 jaar.

 Hierbij ga ik akkoord dat dit bedrag van € …………maandelijks wordt
afgeschreven van mijn bankrekening.

 Hierbij ga ik akkoord dat dit bedrag van €……………1x per jaar wordt
afgeschreven van mijn bankrekening.



Ik maak zelf mijn periodieke gift over via iDeal.

O Ik wil graag sponsoren. Wilt u contact met mij opnemen?

Naam: en voorletters:…………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………
Postcode/Woonplaats:…………………………………………………………………………………………
Giro/bankrekeningnummer:…………………………………………………………………………………
Tel. nummer: ……………………………………………………………………………………………………….
E-Mail:……………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening:……………………………………………………………………………………………………….

