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Vriend worden?

Dat kan op diverse manieren. Voor een éénmalige 

bijdrage of een periodieke schenking kunt u terecht op 

onze website www.maasveld.org, waar u met behulp 

van de online betaalmodule uw bijdrage kunt 

overmaken. Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld 

is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

waardoor uw donaties aftrekbaar zijn voor de 

belastingen. Indien u ervoor kiest om tenminste vijf 

aaneengesloten jaren een vast bedrag over te maken, 

dan is deze gift volledig aftrekbaar van uw inkomen. 

aftrek vindt u op onze website. U kunt ons ook op andere 

manier steunen, bijvoorbeeld door sponsoring of een 

opname in het testament. Of wellicht heeft u  zelf een 

suggestie? Wij horen het graag!

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de Stichting Steunfonds Vrienden 

van Maasveld? Of wilt u bijdragen aan activiteiten en 

projecten? Neem dan contact op met het bestuur via 

de contactgegevens die vermeld staan op de 

Maasveld biedt professionele ondersteuning aan mensen 

met een verstandelijke beperking. Mensen met een 

verstandelijke beperking hebben voor de meeste 

activiteiten begeleiding en ondersteuning nodig. Voor 

een middagje naar de stad of wandelen in het bos zijn 

vrijwilligers nodig en extra geld voor vervoer. Maar denk 

bijvoorbeeld ook aan speel- en beweegtoestellen, de 

inrichting van een snoezelruimte, een speciale tandem 

bewoners.

Zonder uw hulp kan Stichting Steunfonds Vrienden van 

Maasveld dergelijke projecten echter niet realiseren.  

Uw bijdrage is dan ook meer dan welkom!

Vrienden worden? 
Het leven van bewoners leuker en aangenamer 

maken door iets extra’s te bieden! Dát is het 

doel van Stichting Steunfonds Vrienden van 

Maasveld. Wij willen activiteiten of middelen 

geboden kunnen worden, mogelijk blijven 

maken. Want dat zijn nu juist de dingen die 

voor een bewoner het verschil maken. U kunt 

ons daarbij helpen!

die niet via de reguliere fincieringsstroom

Vriend worden?
Dat kan op diverse manieren. Bijvoorbeeld door een 
éénmalige bijdrage of een periodieke schenking. 
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld is een 
ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
waardoor uw donaties aftrekbaar zijn voor de 
belastingen. Indien u ervoor kiest om tenminste vijf 
aaneengesloten jaren een vast bedrag over te maken, 
dan is deze gift volledig aftrekbaar van uw inkomen. 
U kunt ons ook op andere manier steunen, 
bijvoorbeeld door sponsoring of een opname in het 
testament. Of wellicht heeft u zelf een suggestie?  
Wij horen het graag!

Meer weten? 
Wilt u meer weten over de Stichting Steunfonds 
Vrienden van Maasveld? Of wilt u bijdragen aan 
activiteiten en projecten? Neem dan contact op met 
het bestuur via de contactgegevens die vermeld 
staan elders op deze flyer.


