
 

 

      

  

 

 

Inleiding. 

In toenemende mate geven notarissen 

voorlichting over AWBZ en eigen 

vermogen. De stichting fonds is daar eind 

vorig jaar mee begonnen en wordt 

hiervoor nog steeds gevraagd. 

Financiën. 

Jammer dat een regering besluiten neemt 

welke de positie van de meest kwetsbare 

mensen in onze maatschappij doet 

verzwakken. In vorige nieuwsbrieven 

hebbe wij hier uitvoering over geschreven. 

De voorlichting die onze stichting op 

afroep geeft en de informatieavonden die 

de familievereniging heeft georganiseerd 

op de 3 locaties heeft zeker ten gunste 

van de SF en dus voor uw familielid 

gewerkt. Er kwamen diverse schenkingen 

binnen, vaak met het waarmerk voor een 

bepaald project. Onze penningmeester zal 

dit nauwkeurig registreren. Denkt u er 

even aan dit op te geven bij de 

belastingaangifte 2013. Onze beide 

bestuursleden Fons Niehof en Gerard 

Wevers zijn hier nauw bij betrokken. Wil u 

ook zo’n voorlichting op groepsniveau dan 

kan dat via onze voorzitter geregeld 

worden. 

De belastingaangifte 2013 zal in de 

komende maanden worden afgewerkt, 

Wees vooral alert op de brieven die eraan 

komen en laat onze vrijwilligers niet te 

lang wachten op uw reactie. 

Projecten. 

De twee projecten waar de SF op de 

LosserHof samen met Welzijn flink gaan 

investeren zijn bijna rond. De Lions 

Gronau Losser hebben zich bereid 

verklaard een avond voor dit doel te willen 

organiseren (www.lclg.nl). Dat zal plaats 

vinden op 14 maart a.s. in het restaurant 

van de LosserHof. Wij zijn benieuwd. De 

bestemming van dit benefiet gebeuren is 

de gedenkplek. Tevens is de stichting 

Twentse Asperge Maaltijd bezig de 

speelplek in samenwerking met de 

stichting KIK als project te kiezen 

(www.kunstenasperge.nl).  

Verder zien we dat er steeds meer 

projecten worden aangevraagd hetgeen 

voor ons betekent dat de bekendheid van 

de Stichting Fonds steeds groter wordt. 

Tot slot. 

Op 15 maart is er een open  dag op de 

LosserHof, wij zullen zeker aanwezig zijn 

die dag om de bezoekers en hun familie 

iets meer over de doelstellingen van de 

steunstichtingen te kunnen laten zien en 

vertellen. Neem die zaterdag eens tijd om 

deze prachtige locatie te bezoeken. 

Wellicht dat u dan ook besluit deelnemer 

van de Stichting Fonds te worden. Van die 

solidariteit moeten wij het hebben. 

Inlichtingen Jan Wegdam 06-22754338 

Janoswegdam@gmail.nl  
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