Stel: U zou donateur willen worden.
Stel dat u HEVO zou willen steunen met een donatie. Dat zou HEVO welkom zijn,
want ons werk is belangrijk maar kost ondanks het werk van veel vrijwilligers toch
nog het nodige. Uw steun stellen we daarom zeer op prijs.
Lees hier verder
Sinds enige tijd kent de fiscus een aantrekkelijke regeling. Daarbij kunt u uw donatie
of gift in haar geheel in aftrek brengen op uw inkomen. Voorwaarde daarbij is wel dat
u zich voorneemt de donatie of gift langere tijd, tenminste vijf jaar achtereen te doen
en dat dit samen met HEVO wordt vastgelegd. De HEVO-contributie is helaas geen
gift en dus niet aftrekbaar, maar een donatie wel.
Donaties waren altijd wel aftrekbaar, maar er gold dan steeds een ondergrens van
1% van uw (drempel)inkomen. Was uw inkomen 25.000 euro en gaf u aan algemeen
nut beogende instellingen, waaronder HEVO, jaarlijks in totaal 300 euro, dan was
maar 50 euro feitelijk aftrekbaar.
Maar als u zich toch al heeft voorgenomen de giften voor langere tijd te doen en deze
bijvoorbeeld jaarlijks te herhalen, dan is het voor u aantrekkelijker dit vast te leggen
in een eenvoudige vijfjarige afspraak. Dan is de hele gift van 350 euro fiscaal
aftrekbaar. U blij en de ontvangers van uw giften blij, waaronder HEVO, want voor
hen geeft het meer zekerheid en voor u een besparing.
Als u donateur wilt worden en/of de meerjarige afspraak wilt maken, dan kunt u zich
melden door het formulier “HEVO heeft uw steun nodig” dat in het folderrek in De
Ontmoeting ligt in te vullen en op te sturen òf het formulier hieronder te downloaden
en op te sturen naar info@hevorosmalen.nl. Wij zijn blij met èlke gift, groot of klein.
Wilt u een schenking van grotere omvang overwegen, dan kan het bestuur u daarbij
adviseren. Gewoon mailen of bellen naar het bestuur volstaat.

