
Stichting Vrienden  
van de OproepCentrale

Word vriend en   
ondersteun de 

OproepCentrale.

De OproepCentrale  
 
De OproepCentrale is bedoeld voor zelfstan-
dig thuiswonende mensen woonachtig in 
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Spijke-
nisse, die ondersteuning nodig hebben. 
Onze vrijwilligers bieden hulp aan:

•	 Mantelzorgers
•	 Langdurig	zieken	en	mensen	met	een	

handicap
•	 Ouderen	met	behoefte	aan	sociale	onder-
 steuning en sociaal contact
•	 Dementerende	ouderen	en	ook	jong	
 dementerenden
•	 Kinderen	en	(jong)	volwassenen	met	een	

verstandelijke / lichamelijke beperking

Ook voor begeleiding naar het ziekenhuis, 
tandarts etc. kan een beroep op een vrijwil-
liger worden gedaan als er niemand in de 
omgeving is die mee kan gaan. En als alle 
zorg thuis goed geregeld is, blijven er soms 
specifieke wensen over.
Vrijwilligers doorbreken het isolement 
waarin mensen terecht kunnen komen.

Voor informatie bel: 010-4278177
E-mail: info@oproepcentrale.nl
www.oproepcentrale.nl

Stout Grafische Dienstverlening
www.stout.nu



Wat houdt de VOC- de Vrienden 
van de OproepCentrale in? 

 

De OproepCentrale bestaat al meer dan 30 
jaar. Een begrip in Schiedam, Vlaardingen, 
Maassluis en Spijkenisse.

Op vrijwilligersorganisaties wordt nu en de 
komende jaren steeds meer een beroep ge- 
daan in het kader van de informele zorg.
In tegenstelling daarop neemt financiële 
ondersteuning vanuit de overheid af.

De  Stichting Vrienden van de Oproep-
Centrale richt zich met name op het waar-
borgen van voldoende ondersteuning en 
schooling van de betrokken en gemotiveer-
de vrijwilligers binnen het werkgebied van 
de OproepCentrale.

U kunt hierbij denken aan aanvullende 
financiering voor:
•	 Werven	van	vrijwilligers
•	 Scholing	vrijwilligers
•	 Begeleiding en waardering van vrijwilligers

Daarom stelt de Vrienden van de Oproep-
Centrale zich tot doel extra gelden te 
werven en die voor boven staande optimaal 
in te zetten.

Uw bijdrage

Zeer regelmatig vraagt een partner, mantel-
zorger of familie hoe zij de inzet van de 
vrijwilligers van de OproepCentrale kunnen 
waarderen. Een bijdrage aan de Vrienden 
van de OproepCentrale biedt hierbij nu 
uitkomst. Eenmalig of via een jaarlijkse 
bijdrage.
De VOC heeft de ANBI status waardoor uw 
bijdrage aftrekbaar is van de belasting als 
gift.
 
Heeft u vragen
 
Bel 010-4278177, stuur een e-mail naar 
info@vriendenoproepcentrale.nl of kijk op 
www.vriendenoproepcentrale.nl
KVK	nummer:	60082526

Aanmeldformulier
 

Naam:    m/v

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats:	

E-mailadres:  

Ik wil de Vrienden van de OproepCentrale 
steunen door; 
Een bijdrage per jaar van € 20,- of € 
Een eenmalige bijdrage/schenking  
van € 

Mijn bijdrage heb ik overgemaakt op IBAN
NL43	INGB	0006	4886	43
t.n.v. Stichting Vrienden OproepCentrale te 
Vlaardingen

Datum: 

Handtekening: 

In een gefrankeerde enveloppe zenden aan:

Stichting Vrienden van 
de OproepCentrale

p/a Weena 1053
3013 AL ROTTERDAM


