
Word OPENDOOR supporter!

Naam (bedrijf ):
Contactpersoon:
Adres:
Postcode    Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:  
 
 

Wij worden graag supporter en gaan er mee akkoord het volgende 
bedrag voor de komende vijf jaar jaarlijks te doneren
 (minimaal € 100,00): €

 Wij willen graag steunen met een éénmalige gift en maken een 
bedrag over van €    op rekeningnummer
 NL63RABO0101201931 t.n.v. Stichting OpenDoor.

Datum:    Plaats: 

Handtekening:

Wil je OPENDOOR 
supporter worden?

s.v.p. opsturen aan:

 
Duiksehoef 1A-Bis 5175 PG Loon op Zand • 0416-363236

Opendoorzorg.nl



Helpt u mee? 

U maakt ons ontzettend blij met uw support! U wordt OpenDoor supporter 
door vijf jaar lang een vaste, jaarlijkse bijdrage aan ons te doneren. Wij zijn een 
officieel geregistreerde ANBI-stichting (ANBI-nummer 823130587), daardoor 
is uw schenking bij een vijfjarige overeenkomst aftrekbaar. Als u OpenDoor 
supporter wordt, regelen wij deze overeenkomst. Graag houden wij u met 
onze digitale nieuwsbrief op de hoogte van onze activiteiten. 

Het is natuurlijk ook altijd mogelijk ons te steunen met een éénmalige gift op 
ons rekeningnummer NL63RABO0101201931 t.n.v. Stichting OpenDoor.
U kunt er zeker van zijn, dat wij iedere euro die u aan ons doneert, volledig 
besteden aan het leefplezier van onze bewoners en gasten. 

Meer informatie of vragen?

Heeft u zelf ideeën om voor OpenDoor financieel iets te betekenen? Laat 
het ons weten, wij gaan graag met u in gesprek. Uw contactpersoon 
hiervoor bij OpenDoor is Marc Dalderup. U bereikt hem per e-mail via 
marc@opendoorzorg.nl of telefonisch via 06 11 71 91 39.

Alvast hartelijk dank voor uw support namens bestuur, team van begeleiders, 
bewoners en gasten!

Half oktober 2014 openden we de deuren van 
OpenDoor. We maakten direct een vliegende 
start met onze bewoners en eerste gasten in 
de herfstvakantieweek. De aanmeldingen voor 
logeren en dagopvang zijn overweldigend 
en zoals het zich nu laat aanzien, genieten 
binnenkort ruim 50 kinderen en/of (jong-)
volwassenen van al het mooie dat OpenDoor 
hen biedt. Een geweldig huis, een prachtige tuin 
en veel liefdevolle aandacht van het team van 
begeleiders.

Het bouwen en in stand houden van 
deze geweldige plek kost veel geld.  

Denk daarbij aan de aanschaf van spullen als speciale 
zorgsystemen, tilliften en aangepast spelmateriaal, maar 
vooral ook aan het onderhoud van al deze voorzieningen. 
Daarom kunnen we, ook nu het huis er staat en is 
ingericht, financiële support goed gebruiken. Gelukkig 
hebben veel bedrijven, fondsen en particulieren ons 
tijdens de bouw met een financiële bijdrage een steuntje 
in de rug gegeven. Maar we zijn nog steeds op zoek 
naar supporters: mensen die OpenDoor een warm hart 
toedragen en ons willen steunen.


