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Doelstelling 
De bewoners van Maria Dommer ontvangen primair de zorg, die men 
nodig heeft, vanuit de instelling. De Stichting stelt zich voornamelijk ten 
doel financiële steun te verlenen aan die activiteiten die de leefsfeer van 
de bewoners verhogen.  
Enkele voorbeelden van het verhogen van de leefsfeer zijn: uitstapjes 
van de bewoners, optredens van diverse koren, artiesten en 
spelactiviteiten. Ook verbetering van gemeenschappelijke 
voorzieningen, zoals het plaatsen van een gezellig zitje, kunnen een 
verblijf in Maria Dommer veraangenamen. 
Uw bijdrage bevordert tevens de sociale contacten tussen de bewoners. 
 
Financiële middelen 
Een financiële bijdrage, waarmee u het verblijf van de bewoners kunt 
veraangenamen, kan bestaan uit: 
  
1.  Een periodieke bijdrage 

Middels een lidmaatschap van de Stichting ”Vrienden van Maria 
Dommer”. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 17.00. Te voldoen via 
automatische incasso. 
Lid kunnen worden: 

 Alle bewoners van de verschillende afdelingen van Maria Dommer; 

 De familieleden van de bewoners; 

 Derden. 
2.  Donaties 

Dit kan een éénmalige donatie zijn of een periodieke tot 
wederopzegging. 

3.  Schenkingen 
Het is mogelijk een notariële schenkingsakte (lijfrente schenking) aan 
de Stichting ”Vrienden van Maria Dommer” vast te leggen. Doordat u 
minimaal 5 jaar een vast bedrag aan de Vrienden toezegt, is het 
gehele bedrag van de schenking fiscaal aftrekbaar, zonder toepassing 
van een inkomensdrempel. 

 
  



 

 
4.  Legaten 

Indien u een legaat opneemt in uw testament, hoeft de Stichting er 
geen erfbelasting over te betalen. 

 
Materiële bijdrage 
Men kan activiteiten ondersteunen in de vorm van een materiële 
bijdrage, zoals: het vergoeden van een hapje en/of drankje tijdens een 
bepaalde activiteit, het verfraaien van de activiteit door het verzorgen 
van een bloemetje, het leveren van tekenpapier, enz. Vraag het 
secretariaat naar de diverse mogelijkheden.  
 
Onafhankelijk 
De Stichting ”Vrienden van Maria Dommer” heeft geen relatie met de 
zorgverlening door de Maria Dommer en geen binding met 
geloofsovertuiging of politiek. 
 
Wilt u meer informatie? 
Vragen en/of suggesties kunt u mailen naar:  
vrienden.van@maria-dommer.nl 
Geef dan in deze mail aan: Het onderwerp dat u wilt bespreken, uw 
naam, telefoonnummer, functie en het meest geschikte tijdstip waarop 
wij u kunnen bereiken. 
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