Hospice

Schagen

Een ‘bijna-thuis-huis’

Hospice Schagen is een ‘bijna-thuis-huis’. Een kleinschalige instelling waar, door
een team van gediplomeerde verpleegkundigen en vrijwilligers, zorg in een sfeer
van rust, warmte en privacy wordt geboden aan gasten die weten dat zij gaan
sterven. Onze gast staat binnen Hospice Schagen centraal en behoudt zelf de regie.
Daarnaast biedt Hospice Schagen (palliatieve) respijtzorg in de laatste levensfase
en vrijwillige palliatieve zorg aan mensen die er voor kiezen thuis te sterven.

Word ‘Vriend van Hospice Schagen’

Waarom zijn ‘Vrienden van Hospice Schagen’ nodig?

Voor hospices geldt dat de beroepsmatige zorg wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Hospice Schagen ontvangt een subsidie op grond van de ‘Regeling palliatieve terminale zorg’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangevuld met bijdragen van gasten en vrijwillige bijdragen van donateurs en vrienden. Deze
bijdrage van donateurs en vrienden is voor Hospice Schagen van essentieel belang.

Wat doen ‘Vrienden van Hospice Schagen’?

De ‘Vrienden van Hospice Schagen’ financieren voorzieningen die het welzijn en comfort
van gasten, medewerkers en vrijwilligers van Hospice Schagen verhogen. U kunt op
verschillende manieren ‘Vriend’ zijn; met giften, door lid te zijn van onze ‘Club van 100’,
maar ook met ludieke sponsoractiviteiten.

Hoe kan ik ‘Vriend van Hospice Schagen’ worden?

1. Eenmalige gift. U bent al ‘Vriend van Hospice Schagen’ door (jaarlijks) een gift te
doen van minimaal € 10. Deze gift is voor u voor de inkomstenbelasting onder de
noemer ‘giften’ fiscaal aftrekbaar, indien het totaal van uw giften aan alle ANBI’s tezamen hoger is dan de van toepassing zijnde drempel.
2. Periodieke gift. U kunt er ook voor kiezen met Hospice Schagen een overeenkomst
‘periodieke gift in geld’ aan te gaan. Dit is dan voor een periode van minimaal 5 jaar.
Een ‘periodieke gift in natura’ is eveneens fiscaal aftrekbaar. Echter, wel zonder dat
daarbij rekening wordt gehouden met een drempel.
3. Club van 100. De ‘Club van 100’ is een kring van sponsors bestaande uit bedrijven,
instellingen en particulieren die voor een periode van (tenminste) 5 jaar jaarlijks minimaal € 100 doneren aan de ‘Vrienden van Hospice Schagen’.
4. Schenking of nalatenschap. U kunt Hospice Schagen ook een schenking doen of
als erfgenaam in uw testament opnemen. De bedragen die u ons schenkt c.q. nalaat,
zijn vrijgesteld van schenkbelasting c.q. erfbelasting, omdat Hospice Schagen over de
ANBI-status beschikt.
5. S
 ponsoractiviteit. Door het opzetten van sponsoractiviteiten, zoals bijvoorbeeld: een
wandeltocht, een spinningmarathon, deelname aan een braderie, etc. voor ‘Vrienden
van Hospice Schagen’, kunt u geld ophalen. We hebben vele ambassadeurs en vrijwilligers in ons midden die het leuk vinden om dit samen met u op te zetten.

Voor meer informatie over de ‘Vrienden van Hospice Schagen’
kunt u kijken op www.hospiceschagen.nl

Wij streven er naar alle donateurs persoonlijk te bedanken. Helaas is dit niet
altijd mogelijk, omdat adresgegevens
niet meer vermeld worden bij uw gift.
Wenst u persoonlijk bedankt te worden,
dan verzoeken wij u uw adresgegevens
door te geven. Vindt u dat niet nodig,
dan bedanken wij u bij deze voor uw
bijdrage aan Hospice Schagen.

Contactgegevens
Hospice Schagen
Johan Vermeerstraat 1
1741 KK Schagen
T 0224 274000
www.hospiceschagen.nl
E-mail info@hospiceschagen.nl

✁
Naam.............................................................................................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................................................................................
Postcode............................................ Woonplaats.............................................................................................................
E-mail ...............................................................................................Telefoon........................................................................
Ja, ik wil (graag aankruisen wat u wilt)
❍ een eenmalige gift doen van € . . . , ❍ een periodieke gift doen van € . . . , - per jaar
❍ lid worden van de ‘Club van 100’ voor een bedrag van € . . . , - per jaar
❍ meer informatie over schenken en nalaten
❍ een activiteit opzetten
❍ meer informatie en verzoek contact op te nemen
Dit formulier kunt u inleveren bij of sturen aan:
Hospice Schagen
Johan Vermeerstraat 1
1741 KK Schagen
Of mailen naar: penningmeester@hospiceschagen.nl
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