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Stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning is een initiatief van ouders van kinderen met een 
verstandelijke- en/of meervoudige beperking, met als doel een passende vorm van wonen met zorg 
en begeleiding te realiseren. Sinds mei 2011 wonen de bewoners in hun fantastische 
woonvoorziening in de Trompstraat te Middelburg.  

Het inkomen van de bewoners van Stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning bestaat uit een 
WAJONG-uitkering en daarnaast een Persoons Gebonden Budget. Deze inkomsten worden volledig 
ingezet om de huur, levensonderhoud, zorg en begeleiding bij het dagelijkse leven van de bewoners 
te bekostigen.  
Voor een stuk welzijn is vanuit de uitkering en het budget van de bewoners helaas geen geld.  

Daarom is de Club van 100 opgericht.             Wat kenmerkt deze club ?           

De Club van 100 bestaat uit  particulieren / organisaties die jaarlijks een bedrag van € 100 doneren. 
Deze bedragen worden enkel besteed aan verbetering van het welzijn van de bewoners, zoals bijv. 
uitstapjes, ontspanning  en speciale activiteiten. 

 
Vindt u ook dat dit stuk welzijn voor onze bewoners belangrijk en noodzakelijk is? Word dan lid van 
de Club van 100 door u op te geven via onderstaand formulier. Uw lidmaatschap draagt er toe bij 
dat onze bewoners straks een prettiger sociaal leven verkrijgen. Wij zullen tevens proberen onze 
blijk van waardering jaarlijks, in welke vorm dan ook, aan u te uiten. Wij hopen u te mogen 
verwelkomen als Clublid. 

 

OPGAVEFORMULIER CLUB VAN 100 

Naam       :   

Adres        :                           

Postcode + Woonplaats  :   

Telefoonnummer      :   

E-mail    :   

Naamsvermelding op website van WMZO ? :    JA  /  NEE *  

(doorhalen wat niet van toepassing is) 

Betaling van uw donatie van € 100 vindt, tot wedeopzegging, plaats via automatische 
incasso in het jaar van aanmelding en daarna jaarlijks in de maand januari. 
Daartoe graag bijgevoegde machtiging invullen. 
 

INGEVULDE & ONDERTEKENDE FORMULIEREN OPSTUREN NAAR: 

Stichting WMZO t.a.v. P.G. Robbe, Lutulistraat 4, 4336 LH MIDDELBURG 

http://www.wmzo.nl/


 

 

 

Naam : Stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning 
 

Adres:  Breeweg 92, 4335 AS  Middelburg 
 

Land:   Nederland 
 

Incassant ID :  NL41ZZZ22062321000 

IBAN rekeningnummer : NL29 RABO 0128074744 
 

Reden betaling:  lidmaatschap club van 100 
 

Kenmerk en machtiging: CVH + volgnummer 

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting WMZO om jaarlijks 

een bedrag van €100,-  van uw rekening af te schrijven. Dit gebeurt door doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank, om het door u toegezegde bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting WMZO. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen 8 weken na afschrijving  contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden. 

 

 

Naam  :   

Adres  :   

Postcode :      Woonplaats :   

Land  :   

IBAN  :   

Bank Identificatie (BIC) :   

Plaats  :      Datum:    

Handtekening: 


