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Stichting Vrienden van Norschoten 
De Stichting Vrienden van Norschoten zet zich via financiële 
ondersteuning in voor het welzijn van cliënten. De stichting werft  hier 
op verschillende manieren giften voor. Hierdoor krijgt het dagelijks 
leven in een zorginstelling voor cliënten meer kleur.  
 

Zorgorganisatie Norschoten  
Norschoten is een veelzijdige, dynamische zorgorganisatie met 
meerdere locaties in de regio Barneveld waar cliënten met 
verschillende zorgvragen terecht kunnen. Op deze locaties biedt 
Norschoten verpleeghuiszorg, verblijf en behandeling aan een zeer 
brede doelgroep: van jong volwassenen tot oudere, kwetsbare 
cliënten. Daarnaast is er een afdeling geriatrische revalidatie, een 
hospice en er zijn meerdere dagbehandelingen. Norschoten laat zich 
bij de zorgverlening leiden en inspireren door de Bijbel als het Woord 
van God. 

Kwaliteit van zorg 
Norschoten wil haar cliënten een kwalitatief hoogwaardige 
zorgverlening garanderen, ondanks dat de budgetten in de 
gezondheidszorg regelmatig onder druk staan. In de praktijk blijkt dat 
met name de kosten voor welzijn vaak niet meer voldoende door de 
overheid en zorgverzekeraars gedragen kunnen worden. Om toch te 
kunnen voldoen aan (vaak basale) wensen van cliënten, is de Stichting 
Vrienden van Norschoten opgericht. 
 

Bestuur Stichting Vrienden van Norschoten 
Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven, vertegenwoordigers uit maatschappelijke organisaties in 
regio Barneveld en een lid van de raad van toezicht van Norschoten. 
De bestuurder van Norschoten is adviseur van de stichting. 
 

 



 

Besteding van gelden 
Elke grote en kleine schenking of donatie is van harte welkom en is van 
grote betekenis voor cliënten van Norschoten. Inmiddels zijn er dankzij 
donateurs van de stichting al verschillende voorzieningen gerealiseerd, 
zoals: 

 duofietsen 

 motomeds(bewegingstrainers) 

 fietslabyrinten 

 tovertafels 

 braintrainers 

 aankleding van terrassen en tuinen. 

Cliënten maken hier dagelijks dankbaar gebruik van.  

Vriend van Norschoten  
Hoe groter de vriendengroep wordt, hoe meer de stichting voor de  
cliënten van Norschoten kan doen. Wilt u helpen? Dan kunt u de 
stichting steunen met een eenmalige bijdrage. U kunt ook Vriend 
worden door de stichting te machtigen om een vast bedrag te laten 
afschrijven per kwartaal, halfjaar of jaar. Dit kan al vanaf € 10,- per 
jaar. U kunt dit regelen door middel van het invullen van de 
Vriendenkaart in deze brochure. 
 

Elke gift komt direct en helemaal ten goede aan het 
 welzijn van de cliënten van Norschoten. 

U kunt ook de Stichting Vrienden van Norschoten benoemen tot 
erfgenaam of haar een legaat schenken. Een mogelijkheid die zeker de 
moeite waard is. Het is wel belangrijk dat u dit testamentair vastlegt. 
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw notaris. 
Als donateur of begunstiger levert u een belangrijke bijdrage aan het 
welzijn voor alle cliënten van Norschoten.  

 
 



 

Via de website www.norschoten.nl en de digitale nieuwsbrief van 
Norschoten wordt u op de hoogte gehouden van gerealiseerde 
projecten. 
 

ANBI-status 
De Stichting Vrienden van Norschoten is bij de belastingdienst 
geregistreerd als charitatieve instelling en beschikt over de ANBI-
status (RSIN: 8071.08.388). Daardoor kan uw gift aftrekbaar zijn en is 
deze voor de stichting tot een bepaald bedrag vrijgesteld van 
schenkingsrecht. Zo wordt uw gift maximaal benut voor het goede 
doel.  

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de Stichting Vrienden van Norschoten of heeft 
u suggesties, dan kunt u contact opnemen met:   

Stichting Vrienden van Norschoten     
Klaverweide 1, 3773 AW  Barneveld 
Telefoon: 0342-40 40 00 
E-mail:  vriendenvannorschoten@norschoten.nl  
IBAN  NL72 RABO 0385 5789 97 
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