
 
                                                                                                           

 
 
 
De Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd is opgericht voor het 
ondersteunen, bevorderen en stimuleren van activiteiten ten behoeve van de 
bewoners van Cunera | De Bongerd. Om dit mogelijk te maken zoeken wij 
Vrienden die onze bewoners een warm hart toedragen en die hen financieel 
willen ondersteunen.  
 
Waarom Vriend worden? 
Budgetten vanuit de overheid staan onder druk. Voor activiteiten, het uitnodigen van 
muziek- of zanggroepen, gezellige uitstapjes voor bewoners van Laverhof is steeds 
minder geld beschikbaar. De Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd verleent 
financiële middelen voor die projecten en voorzieningen, waarvan de kosten niet 
betaald kunnen worden vanuit het budget voor de zorg. Deze projecten en 
voorzieningen bevorderen het welzijn van de bewoners. Zo zijn aangeschaft: een 
elektrische duofiets en BeleefTV.  Om de financiële middelen van de Stichting 
Vrienden van Cunera | De Bongerd aan te vullen, blijven wij constant op zoek naar 
donateurs en sponsors voor onze stichting.  
 
Hoe kunt u Vriend worden? 
U kunt de Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd als volgt steunen: 

• Met een jaarlijkse donatie vanaf € 25,00 mag u zich al echte Vriend van Cunera/ 
De Bongerd noemen. 

• Vul onderstaand formulier in stuur het op naar: Stichting Vrienden van Cunera/ De 
Bongerd, Nassaustraat 11, 5473ET Heeswijk-Dinther. Onze voorkeur gaat echter 
uit dat u het formulier mailt naar vriendencdeb@gmail.com. Dit is het mailadres 
van de stichting. 

 
 
Giften zijn financieel aftrekbaar omdat de stichting wordt aangemerkt als een ANBI 
(‘algemeen nut beogende instelling’). 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw gift! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fons Arts, 
Voorzitter stichting 



 
 

 
 

Aanmeldingsformulier incl. doorlopende machtiging 

Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd 

 

Naam: ………..………………………………………. 

Adres: ………..………………………………………. 

Telefoon: ………..………………………………………. 

E-mail: ………..………………………………………. 

 

meldt zich aan als “vriend” en doneert jaarlijks een bedrag van: 

o  € 25,00 o  € 50,00    o €  75,00 

o  Ander bedrag € _________________  

 

en geeft hierbij volmacht aan: 

 

Naam incassant:            Stichting Vrienden van Cunera / de Bongerd 

Incassant ID :                NL31ZZZ172157360000 

Kenmerk machtiging :  ……………………………………………………………. 

 

Om het bovenstaande bedrag jaarlijks af te schrijven van: 

 

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..……………………………………….  

 

Plaats en datum :  …..………………….…..……………………..  

 

Handtekening:  …..………………….…..…………………….. 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 

een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden 


