
  

 

De vrienden van Zonhove zetten zich in voor de ruim 150 bewoners met een meervoudige 

beperking die door Zonhove worden ondersteund bij wonen, dagbesteding en vrije tijd. 

De Vrienden van Zonhove maken dingen mogelijk die vaak niet haalbaar zijn met de reguliere 

budgetten. Allemaal dingen waarbij de kwaliteit van het leven van de cliënten wordt vergroot. 

De bewoners van Zonhove kunnen niet genoeg aandacht krijgen. Word daarom ook Vriend van 

Zonhove. Dat kunt u doen door een eenmalige donatie aan ons over te maken. Wij zijn blij met 

elk bedrag. Iedere euro is hard nodig. Steun ons en word Vriend van Zonhove. U kunt de 

bijgevoegde antwoordenveloppe gebruiken om de brief met onderstaande machtigingskaart 

aan ons toe te sturen (postzegel niet nodig) 

Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van projecten die mede dankzij uw bijdrage tot 

stand  gekomen zijn. 

Voor meer informatie over onze projecten verwijzen wij naar onze website en nodigen u uit 

daar een een kijkje te nemen. 

=         Ja, ik word een van de Vrienden van Zonhove !        = 

EENMALIGE MACHTIGING          S€PA 

 

Begunstigde   : Stichting Welzijn Zonhove 

Incassant ID   : NL36ZZZ410895600000 

Kenmerk machtiging : Donatie Stichting Welzijn Zonhove 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Welzijn Zonhove om een 

incasso-opdracht te sturen naar uw bank om éénmalig een bedrag van 10 / 25 / 50 / 100 / ……. 
(bedrag omcirkelen of invullen) euro van uw rekening af te schrijven wegens donatie als vriend van 
Zonhove. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

Naam    : ……………………………………………………………………………………… 

Adres    : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode   : ………………….. Woonplaats : …………………………………. 

E-mail    : ……………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer (IBAN) : ………………………………… Handtekening : 

Plaats en datum  : …………………………………  

 

Vrienden van Zonhove 


