
 

 
 
Geachte heer en/of mevrouw, 
 
Heeft uw verblijf in het Gasthuis u goed gedaan en vindt u het belangrijk dat dit huis blijft bestaan? 
Dankzij de inzet van 65 trouwe vrijwilligers is het mogelijk de logiesprijs laag te houden. De 
opbrengsten uit logies zijn helaas niet toereikend om het Gasthuis open te houden.  
 
Daarom vragen wij u ons te steunen.  
U kunt ons helpen in de vorm van een eenmalige donatie of u kunt een vaste donateur worden. 
Aangezien het Gasthuis is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is uw schenking 
onder de daarvoor geldende regels aftrekbaar van de belasting.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marlies Vehmeijer-Verloop 
Voorzitter bestuur 
 
 
 

Ja, ik wil Het Gasthuis steunen! 

□  Ik word donateur voor een bijdrage van € _____ per jaar 

 O  Ondergetekende machtigt de Stichting Gasthuis het bovenstaande bedrag jaarlijks van 
zijn/haar rekening af te schrijven.  

□ Ik doe een eenmalige schenking van  □ € 25,- □ € 50,- □ € 100,- □ € 200,- □ € _____ 

 O  Dit bedrag heb ik overgemaakt op rekening NL22INGB0004148993 onder vermelding van  
‘ Steun Het Gasthuis’  

O  Ondergetekende machtigt de Stichting Gasthuis het bovenstaande bedrag van zijn/haar 
rekening af te schrijven.  

 

Naam  Dhr./Mw./Fam. * 
 

Adres   
 

Postcode   
 

Woonplaats   
 

IBAN   
 

E-mailadres  
 

Nieuwsbrief Ja / nee * 
 

Plaats en datum    
 

Handtekening  

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de stichting Gasthuis om een incasso-opdracht te sturen naar uw 
bank. Overeenkomstig deze machtiging schrijft de bank een bedrag van uw rekening af. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank.  
 
Dit formulier in envelop zonder postzegel sturen naar: Stichting Gasthuis van het Antoni van 
Leeuwenhoek, Antwoordnummer 46512, 1060 WB  Amsterdam 

 


