
 

  

 

  
 

 

  

Vrienden rondom Bovenwegen 
Toegevoegde waarde in het leven van onze bewoners 



Nu u in contact bent gekomen met ons verpleeghuis aan de 

Heideweg in Zeist willen wij graag onze vereniging Vrienden rondom 

Bovenwegen aan u voorstellen. 

 

In april 1980 is de vereniging opgericht. De vereniging brengt extra 

geld bij elkaar waarmee projecten op het gebied van muziek, cultuur 

en vrijetijdsbesteding in de meest ruime zin worden gefinancierd. 

 

 

Zorgt u voor Vrienden? 

Plezier en ontspanning heeft iedereen nodig. Wilt u uw steentje 

bijdragen om dat in Bovenwegen voor elkaar te krijgen? Wordt 

dan donateur van de Vrienden rondom Bovenwegen. Uw 

financiële steun wordt ingezet bij de realisatie van projecten op 

het gebied van Cultuur en Welzijn zoals: 

• Optredens in het restaurant 

• Jaarlijkse festiviteiten (Sint - Kerst - Pasen - Zomerfeest)  

• Bijzondere aanvragen van de bewoners van de diverse 

afdelingen 

• Extra attentie voor bewoners in de decembermaand 

 

 

Hoe komen de Vrienden aan geld? 

Bijvoorbeeld door middel van: 

• Jaarlijkse bijdrage van de leden/donateurs. Iedereen kan 

vriend worden: familieleden, particulieren, instellingen en 

bedrijven 

• Giften en legaten 

• Fondsen en sponsors 

  



Informatiebulletin 

Elk jaar wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van 

de Vrienden rondom Bovenwegen via een publicatie van een 

jaarverslag. 

 

 

Dagelijkse leiding en bestuur 

Vijf vertegenwoordigers uit de zorgsector, bedrijfsleven en 

dienstensector vormen sinds de oprichting het bestuur. 

De dagelijkse leiding is in handen van de secretaris en 

penningmeester. 

• De heer R. Wagenaar (voorzitter) 

• Mevrouw E. Kelly (secretaris) 

• De heer H.E. Ebbenhout (penningmeester) 

• De heer T. Pouw (algemeen lid) 

• Mevrouw A. de Boer (algemeen lid) 

 

 

Hoe kunt u ons helpen? 

• U wordt lid/donateur van de ‘Vrienden rondom 

Bovenwegen’ door het formulier in deze folder in te vullen 

en € 15,00 of meer per jaar over te maken. 

• U kunt de Vrienden rondom Bovenwegen sponsoren. 

• Of u kunt een gift overmaken, waarbij u zelf kunt bepalen 

aan welke doelen binnen de Vrienden rondom Bovenwegen 

u het geld graag besteed ziet. 

 

 

  



Vrienden rondom Bovenwegen is door de Belastingdienst 

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit 

betekent dat u giften aan onze Vereniging onder bepaalde 

voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze 

voorwaarden op de website van de Belastingdienst. 

 

 

Adresgegevens 

Vrienden rondom Bovenwegen 

Heideweg 2 

3708 AT  Zeist 

Bankrekeningnummer: NL87 INGB 0005 5189 18 

E e.kelly@warandeweb.nl  
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