
 

Stichting Vrienden Theodotion – september 2014 

 

 
 
 

Vriendelijk dank … 
 
 
 

STICHTING 
VRIENDEN VAN THEODOTION 

 
 

p/a Werkdroger 1 
1251 CM  LAREN (N.H.) 

Telefoon: 035 – 62 68 600  
 
 

of e-mail naar 
stichtingvriendentheodotion@amaris.nl 

 
 

ING Bank Laren (N.H.), rek.nr. 
NL11INGB0676014550 

 

mailto:stichtingvriendentheodotion@amaris.nl


 

Stichting Vrienden Theodotion – september 2014 

 

 

Stichting Vrienden van Theodotion 
 
De Stichting Vrienden van Theodotion is opgericht in 1982 met 
als doelstelling: de behartiging van het welzijn van alle bewo-
ners binnen Amaris Theodotion. 
 
De toenemende bezuinigingen in de gezondheidszorg laten 
steeds minder ruimte binnen het budget van Amaris  
Theodotion om aan kleine en/of grotere extra wensen te kun-
nen voldoen. 
Juist deze extra’s, bedoeld voor ontspanning en recreatie, 
kunnen wat meer kleur geven aan het dagelijks leven van de 
bewoners in Amaris Theodotion. 
 
Van harte hopen wij dan ook, dat u zich met onze doelstelling 
kunt verenigen en dat u zich als nieuwe “Vriend” van  
Theodotion wilt aanmelden. Uw steun, in de vorm van een 
jaarlijkse bijdrage naar eigen keuze, zou bijzonder welkom zijn.  
Ook voor een éénmalige schenking of legaat zullen wij u zeer 
dankbaar zijn. U kunt uw bijdrage overmaken naar  
bankrekeningnummer NL11INGB0676014550 t.n.v. Stichting 
Vrienden van Theodotion te Laren (N.-H.). 
U kunt er van verzekerd zijn dat uw bijdrage een heel goede 
bestemming zal vinden. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank! 
 
Mevrouw M. A. Krikke – Hoorens van Heyningen 
secretaris Stichting Vrienden van Theodotion
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Aanmelden als “Vriend” 
 

Als wij u als nieuwe “Vriend” van Theodotion mogen inschrij-
ven, dan verzoeken wij u onderstaande antwoordstrook in te 
vullen en op te sturen naar: 
 

Stichting Vrienden van Theodotion 
p/a Werkdroger 1 

1251 CM  LAREN N.-H. 
 
Natuurlijk kunt u de antwoordstrook ook afgeven bij de receptie 
van Theodotion. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------  

Ondergetekende meldt zich aan als 
“Vriend” van Theodotion 

 
Naam: ____________________________________________ 
 
Straat/huisnummer:__________________________________ 
 
Postcode/woonplaats:________________________________ 
 
Telefoon:__________________________________________ 
 
En maakt een bedrag van: €___________________________ 
over op rekening nr. NL11INGB0676014550 t.n.v. Stichting 
Vrienden van Theodotion. 
 
Datum:____________________________________________ 
Handtekening: 

_______________________________________
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Gelieve deze antwoordstrook in een gesloten enveloppe op te 
sturen naar:  
 

Stichting Vrienden van Theodotion 
p/a Werkdroger 1 

1251  CM  LAREN N.-H. 
 
Natuurlijk kunt u de antwoordstrook in de enveloppe ook afge-
ven bij de receptie van Amaris Theodotion. 
 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 


