
Stichting Vrienden van Op de Bies is op zoek naar mensen die ‘onze’ bewoners een 

warm hart toedragen. U kunt ons steunen door de achterkant van deze kaart in te 

vullen en te sturen naar onderstaand adres. Wilt u op een andere manier iets voor 

ons betekenen? Dat kan! Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.  

En wellicht kunnen wij dan ook iets voor u betekenen!

Stuur deze kaart in een gesloten envelop naar:  

Stichting Vrienden van Op de Bies
p/a Hereweg 145 
6373 VH Landgraaf

Wij kunnen uw steun gebruiken!

Stichting Vrienden van Op de Bies
p/a Hereweg 145 
6373 VH Landgraaf

T 045 – 533 99 00
E infoodb@koraalgroep.nl
I www.opdebies.nl 
B NL75 RABO 0144 3399 43

Vrienden worden?



Vrienden worden?

Méér kleur geven aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking! Dát is 

het doel van Stichting Vrienden van Op de Bies. Wij willen projecten of activiteiten 

die niet via de reguliere financieringsstroom geboden kunnen worden, mogelijk blijven 

maken. Want dat zijn nu juist de dingen die voor een cliënt het verschil maken.  

U kunt ons daarbij helpen!

Vriend worden?
Dat kan op diverse manieren. Voor een 
éénmalige bijdrage of periodieke schenking 
kunt u de aangehechte machtigingskaart 
invullen en opsturen. Stichting Vrienden 
van Op de Bies is een ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) waardoor uw donaties 
aftrekbaar zijn voor de belastingen. U kunt 
ons ook op andere manieren steunen, 
bijvoorbeeld door sponsoring of een opname 
in uw testament. Of wellicht heeft u zelf een 
suggestie? Wij horen het graag!

Op de Bies biedt professionele ondersteuning 
aan mensen met een verstandelijke 
beperking. Stichting Vrienden van Op de 
Bies vindt het erg belangrijk om de zorg aan 
deze mensen te bevorderen en te stimuleren. 
Wij ondersteunen dan ook projecten of 
activiteiten die gericht zijn op verbetering 
van het functioneren of de ontwikkeling van 
cliënten. Ook bevordering van deelname 
aan het sociale leven en participatie in de 
maatschappij vinden we erg belangrijk. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan een speciale tandem 

waarmee een cliënt fietstochtjes kan maken, 
een computer voor een groep cliënten, 
arbeidsparticipatie of deelname aan een 
sportclub. Zonder uw hulp kan Stichting 
Vrienden van Op de Bies dergelijke projecten 
echter niet realiseren. Uw bijdrage is dan ook 
meer dan welkom!

Meer weten? 
Wilt u meer weten over de Stichting Vrienden 
van Op de Bies? Of wilt u bijdragen aan 
projecten en activiteiten? Neem dan contact 
op met het bestuur via onderstaande 
contactgegevens:

Stichting Vrienden van Op de Bies
p/a Hereweg 145 
6373 VH Landgraaf
T 045 – 533 99 00
E infoodb@koraalgroep.nl 
I www.opdebies.nl

Ja, ik word ook vriend!

Datum Handtekening

Postcode en woonplaats:

Adres:

Naam:

Telefoonnummer: E-mailadres:

Ik maak eenmalig een bedrag over van:

€

Ik maak maandelijks/jaarlijks een bedrag over van:

€

Neem contact met mij op over een andere manier waarop ik de Vrienden van  
Op de Bies kan ondersteunen. 


