
Word vriend van Floravita! 
Mogen wij ons even voorstellen?  
De Stichting Vrienden van Floravita is een  
vriendenclub van personen die zich als  
donateurs en sponsoren nauw betrokken voelen 
bij het reilen en zeilen in Floravita en Parkzicht. 
 

Het doel 
De stichting biedt extra financiële ondersteuning 
waardoor er voor alle bewoners en mede-

werkers net even iets meer ontspannings-

activiteiten en andere plezierige zaken kunnen 
worden gerealiseerd. In nauw overleg met de 
bewoners en het managementteam wordt  
besloten waaraan de bijdrage van de stichting 
worden besteed.  
 

Net als in voorgaande jaren wil de stichting de 
openbare ruimten van het gehele complex  
verder verfraaien en allerlei ontspannings-

mogelijkheden blijven aanbieden zodat alle  
bewoners er zich thuis zullen voelen. 
 

Ondersteuning gewenst  
Om deze plannen te kunnen realiseren is  
natuurlijk geld nodig. Gelukkig kan de stichting 
rekenen op de jaarlijkse bijdrage van vele  
donateurs, sponsoring van bedrijven, eenmalige  
giften van derden en andere activiteiten. Willen 
we echter aan zo veel mogelijk wensen en  
bewoners en medewerkers voldoen, dan heeft 
de stichting meer geld nodig. Zou u ons daaraan 
willen helpen?  
Dat kan door donateur of sponsor van de  
stichting Vrienden van Floravita te worden.  
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www.facebook.nl/VriendenvanFloravita 

Hoe wordt u donateur of sponsor?  
Heel eenvoudig, door de bon onderaan deze 
flyer in te vullen en in de brievenbus van de 
stichting Vrienden van Floravita te deponeren 
dan wel in een gefrankeerde envelop te sturen 
naar onderstaand adres.  
 

Ter bevestiging van uw inzending ontvangt u 
van de penningmeester een verzoek om een 
donatie van ten minste € 5,00 naar het  
bankrekeningnummer van de stichting over te 
maken. Via het huisorgaan én de lokale  
regionale media wordt u over de activiteiten van 
de stichting geïnformeerd.  
 

Mogen wij ook u binnenkort als donateur        
verwekomen?  

Ja 

Ik word vriend/sponsor van Floravita! 

Ondergetekende 

Naam   : de heer/ mevrouw  ___________________ 

Adres    :  __________________________________  

Postcode/ plaats :  __________________________________ 

Meldt zich aan als donateur/ sponsor van de Stichting Vrienden 

van Floravita. Mijn bijdrage verbonden aan dit donateurschap be-

draagt minimaal € 5,00 per jaar.  

 

Datum  : .. - .. -  E.     Handtekening  : `_________________ 


