
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Vrienden van  

Zullen we vrienden worden? 



Stichting Vrienden van Open Vensters 
Stichting Vrienden van Open Vensters zamelt geld 
in om diverse extra's voor de cliënten van het 
woonzorgcentrum te realiseren. In het verleden 
werden vele zaken (deels) gefinancierd, zoals een 
rolstoelbus, grootbeeldtelevisies, duofiets, 
kabelkrantsysteem, Bijbels, silverfitfiets, 
fotoapparatuur en Qwiek-up. De bestuursleden van 
de Stichting Vrienden van Open Vensters komen 
met enige regelmaat bij elkaar en nemen dan 
besluiten over het toekennen van financiële 
middelen voor ingediende projecten. 
 
Woonzorgcentrum Open Vensters 
Woonzorgcentrum Open Vensters is onderdeel van 
Present, het vertrouwde adres voor zorg en 
dienstverlening in de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden.  
Naast een groot aantal appartementen, beschikt 
Open Vensters ook over een kleinschalige 
verpleegafdeling voor cliënten met een zwaardere 
zorgvraag.  
 
Open Vensters werkt vanuit een christelijke 
identiteit. Kernwaarden als naastenliefde, respect, 
verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid zijn de 
uitgangspunten voor zorg en begeleiding aan de 
cliënten. 



Zullen we vrienden worden? 
Ook u kunt een vriend worden van Open Vensters! 
Vul dan de aanmeldingskaart in van de Stichting 
Vrienden van Open Vensters. U kunt kiezen voor 
een eenmalige of een periodieke bijdrage. Dan kunt 
u in verschillende termijnen een bijdrage 
overmaken. Aan u de keus!  
 
Goed om te weten 
Stichting Vrienden van Open Vensters heeft een 
ANBI status. Dat betekent dat uw bijdrage geheel of 
gedeeltelijk in aftrek kan worden gebracht op uw 
belastbaar inkomen.  
 
Contact 
Voor meer informatie over de Stichting Vrienden 
van Open Vensters kunt u contact opnemen met 
ons. Op de website 
https://presentvooru.nl/locaties/openvensters vindt u 
meer informatie.  

Ja, ik wil vriend van Open Vensters worden! 
 

Naam:   ……………………………………………………… 
 

Adres:   ……………………………………………………… 
 

PC/Woonplaats: ……………………………………………………… 
 

Jaarlijkse bijdrage: € ……………….. 
 

U ontvangt jaarlijks een herinnering met een verzoek het bedrag over 
te maken! 
 

Handtekening:    Datum: 
 

https://presentvooru.nl/locaties/openvensters


 
 

 
 
 
 
 
 
Stichting Vrienden van Open Vensters 
4233 HL Ameide 
 

vrienden.ov@presentvooru.nl 
rekeningnummer NL85RBRB0782985122 
 

 
 
 
Locatie Open Vensters 
Pr. Marijkeweg 34 
4233 HM Ameide 
 
www.presentvooru.nl  
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