INTERESSE IN ONZE WERKING?

DOORLOPENDE OPDRACHT:
UW GIFTEN ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR VANAF €40,00
PER JAAR. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT UW GELD GOED
BESTEED WORDT.
Naam: ..............................................................
Voornaam: ......................................................
Straat +Nr.: ......................................................
Postcode: ........................................................
Gemeente: .....................................................
E-mail: ..............................................................
En geef opdracht aan mijn bank,nl: ..........
..........................................................................
Om van mijn rekeningnummer:
BE .....................................................................
Maandelijks

Jaarlijks

€4,00

€40,00

€8,00

€60,00

€15,00

€80,00

Wilt u een helpende hand toesteken op
activiteiten van onze vriendenkring?
Wilt u actief meewerken als vrijwilliger in ons
dienstencentrum? Als extra hulp voor onze
deelnemers en bewoners bij dagactiviteiten of
uitstappen?
Wilt u een kijkje komen nemen?
Neem gerust contact met ons op!
U bent van harte welkom!

Wilt u uw team kennis laten maken met ons
zorgaanbod? Voor uw teambuildingactiviteit
kan u terecht op één van onze afdelingen. In
atelier de Werkmix helpt u mee aan ons semi-industrieel werk. Onze woonvormen Laekerveld en Beukenveld tonen u graag hun
dagelijkse werking. Vraag gerust naar de
mogelijkheden!

: € ..................................................................
over te schrijven op het rekeningnummer:
BE 67 8334 9143 3487 van VZW Stijn- ‘t Klavertje. Met vermelding: ‘Vriend van ‘t Klavertje‘.
Voor de eerste maal op: ..............................
Handtekening titularis rekening:

CONTACTGEVENS:
Vriendenkring ‘t Klavertje
Oudstrijderslaan 44F
3530 Houthalen-Helchteren
011 52 61 60
info@kla.stijn.be
Dienstencentrumklavertje
www.dienstencentrumklavertje.be

BEZORG DIT FORMULIER INGEVULD TERUG AAN ‘T KLAVERTJE.
WIJ CONTACTEREN UW BANK.

EEN STEUNFONDS VOOR INITIATIEVEN VOOR OPVANG EN
BEGELEIDING VAN PERSONEN MET EEN FYSIEKE HANDICAP,
AL DAN NIET AANGEBOREN.

DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE
‘t Klavertje is een dienstencentrum voor volwassen personen met een fysieke handicap, al dan
niet aangeboren. Reeds meer dan 25 jaar biedt
‘t Klavertje deskundige zorg. ‘t Klavertje behoort
tot vzw Stijn, een overkoepelende organisatie
van initiatieven voor gehandicaptenzorg.
JACKY (DEELNEMER): ‘ IN LAEKERVELD BEGON MIJN
TWEEDE LEVEN. DIT IS MIJN NIEUWE THUIS!

LINDA (DEELNEEMSTER): ‘ KOM JE
BIJ ONS IN HUIS, DAN VOEL JE JE
DIRECT THUIS!

DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE BIEDT:
Zorg op maat in functie van de individuele noden en behoeften van de persoon met een
handicap en/ of zijn familie.
Een zinvolle dagbesteding in een aangename
en aangepaste omgeving in dagcentra: De
Piste, De Werkmix, De Botermijn en via begeleid
werk(en).
Een warme en professionele ondersteuning in
aangename en aangepaste studio’s: Laekerveld en Beukenveld.

DANKZIJ U KUNNEN
WIJ

DE

DROMEN

VAN

ONZE ZORGGEBRUIKERS
WAARMAKEN

!

VRIENDENKRING ‘T KLAVERTJE
‘Vriendenkring ‘t Klavertje’ is een steunfonds dat
de uitbouw van dienstencentrum ‘t Klavertje en
zijn toekomstige activiteiten ondersteunt. Er zijn
heel wat noden waarvoor onze huidige subsidiering helaas niet toereikend is.
X De hoge vervoerskosten door het aankopen en
onderhouden van absoluut noodzakelijke minibussen aangepast voor het vervoer van rolwagengebruikers.
X Het onderhoud van onze gebouwen, die in belangrijke mate door inzet van velen werden gebouwd en verfraaid.

Als ‘Vriend van ‘t Klavertje’
wordt u persoonlijk uitgenodigd op alle activiteiten
van onze vriendenkring,
zoals: Eetdagen, Klavertje
op de Dool , Pastadag,
Wijnproeverij,...
Daarnaast ontvangt u
meermaals per jaar de
nieuwsbrief ’Klavertjesinfo’.

U GEEFT EEN FEESTJE, MAAR U WENST GEEN CADEAU’S.
Hebt u al eens gedacht aan een schenking
voor Dienstencentrum ’t Klavertje ? U bent er
zeker van dat het geld nuttig besteed wordt
en uw gasten kunnen toch een leuk
geschenk geven. Laat uw genodigden
storten op het rekeningnummer: BE67 8334
9143 3487 of maak het later zelf over.

WORD ‘VRIEND VAN ‘T KLAVERTJE’ !
Op de keerzijde kan u een doorlopende
opdracht geven om maandelijks of jaarlijks
een bedrag te storten op de rekening van ‘t
Klavertje. U kiest één van de aangegeven
bedragen of bepaalt zelf wat u wenst te
schenken.
ALVAST BEDANKT!

STEUN VIA EEN DUOLEGAAT
Het duolegaat is een manier om via een testament een deel van uw bezittingen aan ‘t Klavertje na te laten zonder uw erfgenamen te
benadelen. De transactie kan een aanzienlijke
besparing aan successierechten tot gevolg
hebben en kan gaan om geld, effecten, juwelen, een gebouw,… Omdat elke situatie verschillend is, raadpleegt u best een notaris.
Deze kan een passende berekening maken en
u meer informatie verschaffen.

