
Het werk van Stichting vrienden van Westersypen kunnen we uitsluitend doen dankzij de 
financiële bijdragen van particulieren, instellingen en bedrijven. Om het werk van de 
stichting ook in de toekomst mogelijk te maken blijft de stichting afhankelijk van donaties. 
Het werk van Stichting vrienden van Westersypen is zonder uw donaties niet mogelijk.

Uw donatie is welkom op rekeningnummer: NL66 RABO 0152776389 t.n.v. Stichting 
vrienden van Westersypen. 

Grotere bedragen kunnen onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor uw Belastingaangifte, 
omdat we door de Belastingdienst zijn aangemerkt als een "Algemeen Nut Beogende 
Instelling". 

Als u zelf een inzamelingsactie, sponsorloop, collecte e.d. wilt organiseren met de stichting 
als begunstigde neemt u dan vrijblijvend contact op met ons.

U kunt de stichting ook steunen door middel van een jaarlijks een vast bedrag aan de 
stichting te doneren. Of u kunt ons eenmalig steunen middels een bijdrage.

Sommige mensen vragen ons wel eens kunnen we iets tastbaars doneren en voor die 
mensen hebben we een lijst gemaakt met materialen/ dingen die wij met een bepaald 
bedrag kunnen aanschaffen;

Wens 1: een Electrische rolstoelbus.

Wens 2: een nieuwe duofiets.

Wens 3: ieder jaar deze wens: een bijdrage voor de jaarlijkse bewoners vakantie.

Stichting vrienden van Westersypen.

Bestuur: 
Gerard Hemmes: voorzitter
Fred Hoekstra: penningmeester
Fokje Agricola: secretaris
Ypie Oosterman & Ellie Kramer: bestuursleden

RSIN: 8218.34.447
KvK 01172112
Scharren 19b
8517 HM Scharsterbrug.
info@westersypen.nl                                                          
Tel: 06-11513264

Bedankt voor uw bijdrage!
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Het doel van de stichting.

Het bevorderen, realiseren en exploiteren van vervoer van bewoners en gasten van 

Westersypen. Vervoer van zorgbehoevende ouderen uit Scharsterbrug of binnen een straal 

van 5 km van de woonvoorziening vandaan. Ook heeft de stichting tot doel het mogelijk 

kunnen maken van aanschaf van attributen om hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan 

het welzijn van de bewoners. Ook levert de stichting een bijdrage aan een korte vakantie. 

Stichting vrienden van Westersypen heeft het doel om voor mensen met een vorm van 
dementie een thuis te bieden en daarbij hoort ook het sociale gebeuren door middel van  
zich te begeven in de maatschappij. De rolstoelbus die Westersypen in 2010 mede door 
zelfbedachte acties en sponsoren heeft kunnen aanschaffen is een verrijking voor ons sociale 
gebeuren met onze bewoners van Westersypen en de mensen die in de dagverzorging 
komen. Door niet afhankelijk te zijn van andere bedrijven voor vervoer hebben wij met deze 
bus een enorme vrijheid om te gaan en staan met onze bewoners/dag verzorging (ook 
dorpsbewoners of uit de omliggende dorpen binnen een straal van 5 km kunnen van onze 
diensten gebruik maken). De bus heeft onderhoud nodig en zal binnen afzienbare tijd aan 
vervanging toe zijn. Omdat wij ook zeer betrokken zijn bij het milieu, is onze wens dan ook 
een elektrische rolstoelbus aan te kunnen schaffen binnen nu en 3 jaar. Maar daar is wel 
extra geld voor nodig. Daarom hopen wij nog vele nieuwe vrienden te mogen verwelkomen 
en/of gulle giften en donaties!

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

De werkzaamheden die de stichting verricht zijn het mogelijk maken van vervoer voor 

zorgbehoevende medemensen uit Scharsterbrug en directe omgeving. De stichting realiseert 

ook fairs en andere activiteiten zoals verkoop van eigen gemaakte artikelen die de kas van de

stichting ten goede komen. 

De stichting ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de gemeente voor vervoer van haar 

bewoners. Daarnaast heeft de stichting een aantal vrienden die jaarlijks een bedrag doneren.

Enkele ondernemers uit de omgeving hebben een reclamesticker op de bus tegen betaling. 

De inkomsten worden besteed aan vervoer van de zorgbehoeftigen, het onderhoud etc. van 

de bus. Een jaarlijkse korte vakantie en de aanschaf van artikelen voor het bevorderen van 

het welzijn van de bewoners.

Het bestuur

Het bestuur vergadert 2 keer per jaar en indien nodig op afroep vaker. Het bestuur ontvangt 

geen financiële vergoeding of onkostenvergoeding.
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Activiteitenverslag

De activiteiten die de stichting tot nu toe heeft uitgevoerd zijn:

* aanschaf bus, piano, duofiets, muziekbol, beweegTV, beweegtoestellen

* jaarlijkse vakantie 
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