
De Stichting 
Vrienden 

van Respect



De Stichting Respect Zorggroep Scheveningen heeft
haar eigen Stichting Vrienden van Respect.

Oprichting van de Stichting Vrienden van Respect
De Stichting Vrienden van Respect is opgericht in 2008. De Stichting wordt
bestuurd door drie leden van het managementteam van Respect
Zorggroep Scheveningen. 

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Respect
Binnen de reguliere subsidies en budgetten is niet altijd ruimte om iets
extra’s te doen. De Stichting Vrienden van Respect heeft als doel daar waar
mogelijk het leef-, woon- en werkklimaat van de woonzorgcentra Bosch en
Duin, Deo Gratias, Het Uiterjoon, seniorencomplex Prins Willemhof en bin-
nen Respect Thuiszorg te veraangenamen. U kunt hierbij denken aan de
aanschaf van kunstwerken, beeld- en geluidsapparatuur, het organiseren
van diverse uitstapjes en het aanbieden van kleine attenties. Deze extra’s
zijn bestemd voor zowel de cliënten, de medewerkers, de vrijwilligers of de
bezoekers van onze locaties. 

Locatie Het Uiterjoon:
Ontmoetingsruimte; door de financiële 
bijdrage is deze inrichting tot stand 
gekomen. 

Voor de cliënten van Respect bestaat 
de mogelijkheid om in deze ruimte  
een verjaardag of een bijeenkomst 
te organiseren.

Locatie Bosch en Duin:
Snoezelkamer die tot stand 
is gekomen met de financiële
steun van de Stichting
Vrienden van Respect.



Donatie
Cliënten, hun familieleden en anderen willen regelmatig hun waardering
voor de ontvangen zorg en aandacht laten blijken door het personeel
iets te schenken. Het is echter uitdrukkelijk niet toegestaan dat het per-
soneel fooien en/of geschenken aan mag nemen. Indien een cliënt zijn
bijzondere erkentelijkheid wil laten blijken, kan dit door een gift t.n.v. de
Stichting Vrienden van Respect te doneren. 

Uw donatie wordt gebruikt om de wensen van cliënten te realiseren of
extra activiteiten voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers te organiseren. 

Ook bestaat bij onze cliënten, hun familieleden en anderen met regelmaat
de behoefte om een (periodieke) schenking te doen of een donatie na te
laten aan Respect Zorggroep Scheveningen. Ook dit is mogelijk.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw financiële steun! 

Locatie Deo Gratias:
Door financiële steun is het 
o.a. mogelijk om naast het 
reguliere activiteitenaanbod (extra)
workshops te organiseren. 



De Stichting Vrienden van Respect is in het bezit van de 
ANBI-erkenning. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar van de
inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Voor nadere informatie omtrent de mogelijkheden een (periodieke)
schenking te doen of een donatie na te laten aan de Stichting Vrienden
van Respect kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden van
de Stichting Vrienden van Respect, bereikbaar via onderstaand telefoon-
nummer of e-mail adres.

Respect Zorggroep Scheveningen 
Postbus 84050 
2508 AB Den Haag

T: 070 306 10 20 
F: 070 306 91 11 
E: info@rzgs.nl t.a.v. Stichting Vrienden van Respect 
Website: www.rzgs.nl 

Machtigingskaart
� Hierbij machtig ik de Stichting Vrienden van Respect om eenmalig een bedrag van €               ,   

� Hierbij machtig ik de Stichting Vrienden van Respect om periodiek (1 x per maand / 

half jaar / jaar)* een bedrag van €                ,

van mijn rekening                                                       af te schrijven en over te boeken 

op bankrekeningnummer 24.03.14.603 t.n.v. de Stichting Vrienden van Respect. 

Ondertekening:

Naam :

Adres :

PC/ Woonplaats :

* a.u.b. omcirkelen wat van toepassing is.

�

U kunt de machtigingskaart kosteloos retourneren via: 
Respect Zorggroep Scheveningen, 

T.a.v. Stichting Vrienden van Respect, 
Antwoordnummer 84030 VB Den Haag. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun


