
THEEHUIS JANSLAND BESTAAT 10 JAAR

In 2022 viert Theehuis Jansland zijn 10 jarig 
bestaan. In die jaren hebben vele tientallen 
jongeren en jongvolwassenen uit onze 
doelgroep hier werkervaring opgedaan. Ze 
hebben allerlei vaardigheden geleerd, maar 
vooral ook aan hun persoonlijke ontwikkeling 
gewerkt.

Dankzij de grote inzet van veel vrijwilligers 
is het tot nog steeds gelukt om zonder enige 
vorm van subsidie een veilige werkomgeving te 
creëren en voor goede begeleiding te zorgen. 
Maar dat is in de loop der jaren wel moeilijker 
geworden.

We hebben vertrouwen in de toekomst van 
het theehuis en gaan met een goed gemoed op 
naar het volgende lustrum, maar wellicht kunt 
u ons daarbij een handje helpen. Dat kan door 
Vriend(in) van Theehuis Jansland te worden.

ZULLEN WE VRIENDEN WORDEN?  

Helpt u als vriend(in) mee om deze waarde-
volle horecaplek in stand te houden? En jonge 
mensen uit onze doelgroep de kans te geven 
om te groeien en een stapje verder te komen 
in de maatschappij Als vriend laat u zien dat u 
Theehuis Jansland een warm hart toedraagt. 
Uw bijdrage stelt ons in staat om leerlingen 
met een stoornis in het autismespectrum en/of 
spraak-taal problemen te blijven verwelkomen. 
  
U kunt vriend van Theehuis Jansland worden 
met een jaarlijkse bijdrage van € 50,- of meer. 
Vriendschap komt natuurlijk van twee kanten. 
Als dank voor uw bijdrage ontvangt u een 
waardebon voor een glas thee (of een kopje 
koffie) met een lekker stuk zelfgebakken 
taart. Zo kunt u zelf de gezellige sfeer in 
het theehuis komen proeven. En u kunt ook 

iemand meenemen, want de waardebon is 
voor 2 personen. Verder wordt u via Het 
Theeblaadje, een digitale nieuwsbrief, op de 
hoogte gehouden van het reilen en zeilen van 
het Theehuis. Ten slotte nodigen wij u graag uit 
voor een speciale jaarlijkse bijeenkomst waar 
u onder het genot van een hapje en drankje 
leerlingen, vrijwilligers en andere vrienden kunt 
ontmoeten.

Theehuis Jansland is een stichting zonder 
winstoogmerk, maar mét ANBI status 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat 
wil zeggen dat uw gift aftrekbaar is voor de 
inkomstenbelasting.

U KUNT ZICH ALS VRIEND AANMELDEN DOOR DE ACHTERZIJDE VAN DIT FORMULIER IN TE VULLEN. 
HET FORMULIER IS IN DIGITALE VORM OOK TE VINDEN OP ONZE WEBSITE: 
WWW.THEEHUISJANSLAND.NL 



AANMELDINGSFORMULIER VRIENDEN VAN THEEHUIS JANSLAND 

Ik word Vriend van Theehuis Jansland  en doneer € ______ per jaar.

□ Ik machtig Stichting Jansland om jaarlijks de vriendenbijdrage af te schrijven van mijn bankrekening, maar dat gebeurt pas nadat ik hiermee heb 

ingestemd.

□ Ik betaal de jaarlijkse vriendenbijdrage via een overboeking, na ontvangst van een betalingsverzoek.

(A.U.B. VOLLEDIG INVULLEN IN BLOKLETTERS) 

Voorletters____________________ Voornaam ________________________________________________________________ m / v _____ 

Achternaam______________________________________________________________________________________________________ 

Straat___________________________________________________________________________________  Huisnummer____________ 

Postcode en woonplaats____________________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer_________________________________ E-mail ___________________________________________________________ 

IBAN__________________________________________________________ indien u gebruik maakt van automatische afschrijving (incasso) 

Datum___________________________________ Plaats _________________________________________________________________ 

Handtekening____________________________________________________________________________________________________

STUURT U DIT FORMULIER ALSTUBLIEFT VOLLEDIG INGEVULD EN ONDERTEKEND TERUG NAAR, OF GEEF HET AF BIJ: 
THEEHUIS JANSLAND, ROSENBURGHERLAAN 7, 2252 AX VOORSCHOTEN. NA BETALING KRIJGT U DE WAARDEBON 
TOEGEZONDEN. WIJ DANKEN U VOOR UW AANMELDING.
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