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S ecretariaat: J. Verm eerstraat 27
5914 VI.{ Venlo

Venlo, 2 juli 2At9

Bestuur Stichting van Straatenfonds
p/a Dhr. H.W. Lichteveld
Boschlaan 30

5993HK Maasbree

Geachte bestuur,

Namens het bestuur van de Stichting Ziekenapostolaat Pius X wil ik graag uw aandacht vragen voor
het jaarlijks ziekentriduum dat dit jaar plaatsvindt van dinsdag 3 september 2019 tot en met
dcnderdag 5 september 2019 in gemeenschapshuis "De Witte Kerk" in Venlo-Noord.

Aan ret zlekentriduum nemen niet alleen zieken deel, maar is ook toegankelijk voor iedereen die wel
r,a: ce mcedig ng kan gebruiken, voor iedereen die het nodig heeft "er eens uit te zijn". Het
,,'ccr'<cïe'r van eenzaamheid onder onze ouderen zien wij als onze taak.
Drie dagen van ontmoeting, bezinning en ontspanning.

Naar verwachting zullen ook dit jaar weer ca. 160 gasten aan het ziekentriduum deelnemen.
Drie prachtige dagen voor onze veelal minder bedeelde bezoekers welke veelgeld kosten. Wij
proberen de vaste kosten grotendeels te dekken met een aantalsponsoren, maar hun royale steun is
helaas niet helemaaltoereikend. Voor het tekort dat ontstaat willen wij graag uw organisatie om een
financiële ondersteuning vragen.
Een eventuele ondersteuning zouden wijten zeerste op prijs stellen. Alle bedragen zijn welkom.

Mocht u hiertoe bereid zijn dan verzoeken wij u uwfinanciële bijdrage overte willen maken naar
rekeningnummer: NL 73RA8O0319778738 t.n.v. Stichting Ziekenapostolaat H. Pius X.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard
te allen tijde contact opnemen met ondergetekende.

Wij hopen op een positief besluit uwerzijds en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Stichting Ziekenapostolaat Pius X,

Jan Langeslag, secretaris/penningmeester
Jan Vermeerstraat2T
5914 VN Venlo (tel. 077-3541305 / 06-22865599 / email: janietlangeslag@ziggo.nl

Bank: NL73RABO03 197 7 87 38 KvK-nummer: 41062485



Secretariaat: J. Verm eerstraat 27
5914 Mrl Venlo

St. Burg. Godshuizen
St. v. Stratenfonds
St. van Heutz
Elisastichting
Albertusmagnus
Fa. Gipmans
Bijdrage deelnemers
Pa rochiefederatie

€ 1.500.00
- 450,00
- 1.500,00
- 250,00
- 50,00
- 500,00
- 2.400,00
- 350,00

€ 100,00
- 450,00
- 500,00
- 300,00
-4.200,a0
- 900,00
- 150,00
- 100,00
- 150,00
- 750,00
- 150,00
- 700,00
- 500,00
- 250,00
- 200,00Tekort

Totaa I

Bank: NLT3RAB A$D7 7873 8

- 2.300,00

€ 9.300,00

Verzekeringen
Huur opslagruimte
Huur hoogwerker
Huur auto
Huur Witte Kerk

, Entertainement
Bloemen medewerkers
ïombolaprijzen
Drukkosten
Bakkers- Slagers

Maaltijden (extern)
Maaltijden (zelf)
H uur geluidsi nsta I latie
Onvoorzien

€ 9.300,00

\\

KvK-nummer: 41A62485

BEGROTING ZIEKENTRIDUUM SEPïEMBER 2019


