ANBI
Stichting Hospice Nijkerk e.o. is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting Hospice
Nijkerk e.o. wil nalaten of schenken, is het belangrijk
te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat
u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede
aan Hospice Nijkerk.

Stichting Vrienden Hospice Nijkerk e.o.

Belastingvoordeel
Omdat Hospice Nijkerk de ANBI-status heeft, profiteert
u van een aantrekkelijk belastingvoordeel over uw
gift of schenking. U kunt deze – binnen de daarvoor
geldende regels – aftrekken van uw belastbaar
inkomen.

Bankrekening:
NL78 RABO 0337818320
t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o.

Adres:
Vetkamp 23
3862 JM Nijkerk

Telefoon:
033 – 2473100

E-mail:
info@hospicenijkerk.nl

Website:
www.hospicenijkerk.nl

Uw steun is onmisbaar
Om Hospice Nijkerk e.o. te blijven ondersteunen,
zodat optimale zorg geboden kan worden aan terminale zorgvragers, is de hulp van velen onmisbaar.
Helpt u ons helpen? Via bijgaand reactieformulier
(ook te downloaden via de website) kunt u aangeven
op welke wijze u wilt steunen. Voor meer informatie
over een onderhandse akte van schenking kunt u
contact opnemen met de penningmeester van de
Stichting Vrienden Hospice Nijkerk e.o. Voor informatie
over een legaat kunt u advies inwinnen bij uw notaris
of bij de penningmeester.

........
Namens alle zorgvragers en hun
naasten danken wij u voor uw
hartelijke steun en betrokkenheid.

Hospice Nijkerk is
aangesloten bij VPTZ
(Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg)

Helpt u
ons helpen?
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Aandacht,
nabijheid en het
‘er zijn’ zijn sleutelwoorden
in het werk van de vrijwilligers

.........

Voor zorg
in de laatste
levensfase

...................

Hospice Nijkerk e.o.

Hoe kunt u helpen?

Hospice Nijkerk e.o. biedt 24 uur per dag palliatieve,
terminale zorg aan mensen voor wie genezing niet meer
mogelijk is. In de laatste fase van het leven biedt het
hospice een rustige, sfeervolle en respectvolle zorgomgeving. Alles is gericht op comfort en aandacht, zowel
voor de gasten als voor hun naasten. Hospice Nijkerk
heeft een christelijke signatuur en biedt een liefdevol
welkom aan zorgvragers, ongeacht levensovertuiging of
achtergrond. Het uitgangspunt is om zoveel als mogelijk
tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van
de individuele gasten en hun naasten.
Ook een tijdelijke opname in het hospice behoort tot de
mogelijkheden. Bijvoorbeeld om de zorg thuis tijdelijk
te verlichten. Via ‘Hospice Nijkerk Thuis’ worden deskundige vrijwilligers ingezet bij mensen thuis. Zo kan de
mantelzorger rust nemen, zodat de zorg langer volgehouden kan worden.

De kosten voor de directe zorg aan gasten worden volledig
vergoed vanuit de AWBZ, WMO en overheidssubsidies.
Van gasten wordt ook een eigen bijdrage gevraagd, maar
dit mag nooit een belemmering zijn voor opname. Uit de
aanvullende zorgverzekering wordt daarvoor overigens
vaak een bedrag vergoed.

Eenmalige gift
U kunt het hospice steunen met een eenmalig gift.
In de afgelopen jaren mochten we prachtige bijdragen
ontvangen naar aanleiding van bijvoorbeeld huwelijksof bedrijfsjubilea. Alle giften worden zeer gewaardeerd.
Donateur
Als donateur steunt u het hospice structureel, door toe
te zeggen periodiek een door u zelf te bepalen bedrag
over te maken.
Club van 100
Als lid van de Club van 100 zegt u toe om gedurende
zeven jaar, jaarlijks een bedrag van € 100 (of meer)
te doneren.

Er zijn kosten die niet volledig vergoed worden. Voor een
sluitende exploitatie zijn jaarlijks ook bijdragen nodigen van
particulieren, bedrijven, kerken en fondsen. De Stichting
Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. zet zich in om de benodigde donaties en giften in te zamelen.

Schenking
Via een met u op te stellen onderhandse akte van
schenking laat u vastleggen dat u jaarlijks een schenking
aan het hospice doet voor een vastgesteld aantal jaren
(minimaal 5 jaar). Hiervoor is niet langer een notariële
akte nodig. Door deze manier van schenken, kunt u
gebruik maken van een extra belastingvoordeel.

Wanneer u het hospice een warm hart toedraagt en
financieel wilt steunen, dan zijn er diverse mogelijkheden
om dit te doen. In deze folder lichten we de mogelijkheden
graag toe.

Legaat
U kunt de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o.
begunstigen in uw testament via een legaat: een
specifiek omschreven bedrag of (onroerend) goed.

