VÆRD AT VIDE OM

STØTTEFORENINGEN
V/ FORMAND JAN VOLTELEN
RYGÅRDS ALLÉ 70
2900 HELLERUP
TELEFON 39 62 04 45
REG.NR. 7981 KONTO NR. 1072 655

På initiativ af beboere og deres familie/venner blev Rygårdcentrets
Støtteforening stiftet i oktober 2003.
Foreningens formål er at virke til støtte i dagligdagen for beboerne
på Rygårdcentret. Foreningens vedtægter kan læses på opslagstavlen i foyeren eller udleveres ved henvendelse i receptionen.
Rygårdcentrets beboere er nået til et tidspunkt i deres liv, hvor de
ikke længere magter alt det, de tidligere var i stand til - hverken
økonomisk eller på anden vis.
Derfor ønsker Støtteforeningen - via indsamlede bidrag og gaver at understøtte beboerne for dermed at medvirke til at højne deres
livskvalitet. Eksempelvis sikre, at alle har mulighed for at være
med, når der er fest eller andre arrangementer på centret. Skulle
enkelte beboere være i en særlig vanskelig økonomisk situation,
kan Støtteforeningen træde til.
Rygårdcentrets Støtteforening er økonomisk uafhængig af Rygårdcentret og Gentofte Kommune.
Der kan rettes henvendelse til Støtteforeningen hos:
Formand:
Jan Voltelen

Tlf.: 39 62 04 45

Næstformand:
Marian Jønsson

Tlf.: 39 63 20 76

Kasserer:
Kaja Truelsen

Tlf.: 39 62 41 53

Alle beboere er automatisk medlem af Støtteforeningen, medmindre det ikke ønskes. Alle er kontingent fri og uden ansvar i forhold
til foreningens virke, som alene varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er valgt af medlemmer af Rygårdcentrets beboer- og
pårørenderåd.
Du kan glæde andre med et bidrag til Rygårdcentrets støtteforening.
Mange bække små gør en som bekendt…..
Benyt indsamlingsboksen ved hovedindgangen på Rygårdcentret, indsamlingsboksen på Plejehjemmet eller indbetal på Støtteforeningens konto i Sydbank:
Reg.nr. 7981 Konto nr. 1072 655
Ønsker man at binde sig for et fast bidrag eller eventuelt give
større bidrag/gaver bedes giveren tage kontakt til formand, næstformand eller kasserer.
Støtteforeningen modtager også testamentariske bidrag til foreningens virke.
Vi respekterer altid ønske om anonymitet i forbindelse med bidrag.

Venlig hilsen
Rygårdcentrets Støtteforening
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