
 

Word vriend van het  

Samen de schouders eronder 

Telefoon: (077) 307 36 38 

of (06) 21 71 22 29 

 

E-mail: info@plattelandshoes.nl 

www.plattelandshoes.nl 

 

KvK  62866583 

IBAN NL46 RABO 03 02 69 71 36 

Postadres: 

Raadhuisstraat 192 

5981 BJ  Panningen 

 

Toekomstige bezoekadres: 

Koninginnelaan 4 

5981 XZ  Panningen 

 Ontvangen zes maal per jaar de 

digitale Nieuwsbrief van de Stich-

ting Plattelandshoés, waardoor zij 

op de hoogte worden gehouden 

van de actuele ontwikkelingen. 

 Worden uitgenodigd voor speciale 

gelegenheden zoals: Open Huis, 

opening, informatie– en themabij-

eenkomsten, enz.  

 

VRIENDEN VAN  
PLATTELANDSHOÉS P L A T T E L A N D S H O É S  

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  V A N  P L A T T E L A N D S H O É S  



De stichting heeft ten doel: 
 
 de materiële ondersteuning van de 

te Peel en Maas gevestigde stich-

ting: Stichting Plattelandshoes; 

 het werven en behouden van subsi-

dies en vrienden/donateurs, die 

een financiële bijdragen kunnen 

leveren dan wel bereid zijn een 

financiële bijdrage te leveren ten 

behoeve van het Plattelandshoés; 

 het bevorderen van belangstelling 

voor de zorgverlening in Plat-

telandshoés, onder meer door het 

onderhouden van contacten met 

maatschappelijke instellingen, zorg-

instellingen en overige instanties; 

 het verrichten van alle verdere han-

delingen, die met het vorenstaande 

in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn, 

alles in de ruimste zin van het 

woord. 

 

De stichting tracht haar 
doel onder meer te verwe-
zenlijken door: 
 
 het voeren van gesprekken met 

diverse (maatschappelijke) instan-

ties en serviceclubs; 

 het opzetten van evenementen, ac-

ties en andere gelegenheden ter 

werving van subsidies en donaties; 

Doel van de Stichting Vrienden van Plattelandshoés 

 alle overige wettige middelen welke 

tot het beoogde doel kunnen leiden. 

 

 

 
 

 

Waarom zou u vriend wor-

den? 

Een hospice opzetten en draaiende houden 

is een kostbare aangelegenheid. Het ver-

blijf van onze gasten wordt betaald door 

hun zorgverzekering. Helaas is dat maar 

net voldoende om de kosten te dekken. 

Daarom zijn we mede afhankelijk van bij-

dragen van betrokken inwoners en bedrij-

ven die ons initiatief een warm hart toe-

dragen. Die mogen zich 'vriend van het 

Plattelandshoés' noemen. 

Wie kan vriend van Plat-

telandshoés worden? 

Iedere inwoner, ieder bedrijf, en iedere 

vereniging, stichting of instelling kan vriend 

van het Plattelandshoés worden. Dit kan 

door een eenmalige of periodieke financi-

ële bijdrage van minimaal € 25 over te 

maken. Ook is het mogelijk een bijdrage in 

natura te leveren aan het Plattelandshoés, 

in de vorm van een product of dienst. 

Hoe kunt u Vriend van 

Plattelandshoés worden? 

Een financiële bijdrage kan voor u fiscaal 
gunstig zijn., want onze stichting heeft de 
ANBI-status. Zie ook de site: 

www.goededoelen.nl/schenken. 

Meld u aan via ons contactformulier op 
onze website, of print de doorlopende 
machtiging (zie tab documenten op onze 
website), vul deze in, ondertekenen en 
opsturen naar onderstaand adres of mail 

hem naar info@plattelandshoes.nl.  

Wilt u een bijdrage leveren door vrijwilli-
gerswerk te verrichten? Meld u dan aan 
via de pagina vrijwilligers op onze web-

site. 
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