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St.Dialoog Naarden heeft de ANBI status

Vrolijk  
Pasen !!

PaÕte
Fericit !!

Dialoog heeft de ANBI-status: giften zijn

aftrekbaar voor uw belasting. Dialoog staat bij de

Belastingdienst genoteerd als Stichting Dialoog, gevestigd

te Naarden. U kunt dit desgewenst checken via deze link : 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/
anbi_zoeken

‘AMBULANCE’ VAN  HET  PLATTELAND
Er zijn plekken in het Roemeense platteland waar zelfs een

ambulance niet bij kan komen. Er zit niets anders op dan de

zieke met paard en wagen te vervoeren als ook geen

helikopter beschikbaar is (meestal niet). 

De ‘goeie ouwe tijd’ herleeft.

             

   G I F T
* Anoniem (stichting)     € 12.500

* Kerstmarkt            €    788

   (voedselpakketten)

* Reginafonds        €     250  

Alle gevers onze hartelijke dank!

     

PERIODIEKE  GIFT  100%  AFTREKBAARl

Als u regelmatig giften doet aan uw contactgezin of aan  

een project van Dialoog kunt u overwegen om dit als 

periodieke gift in geld te doen. Deze zijn namelijk voor

de volle 100 % aftrekbaar, dus zonder drempel. De

voorwaarden zijn dat u zich voor minimaal 5 jaar vastlegt

en u dit via een speciaal formulier bij Dialoog meldt. Een

deel van het formulier behoudt u zelf en moet u bij

eventuele controle door de Belastingdienst kunnen

tonen; ook Dialoog krijgt het formulier. Als u op de site

van de Belastingdienst bij ‘Zoeken’ invult: ‘periodieke

gift in geld’ kunt u alle nodige informatie krijgen en het 

formulier downloaden. Het RSIN-nr van Dialoog (waar  

om gevraagd wordt) is 807422460. Een periodieke gift   

hoeft u niet perse ineens te doen, u kunt deze ook sprei- 

den over de kwartalen, bijvoorbeeld als u uw  contact-

gezin wilt steunen. Er zijn reeds diverse   donateurs die u

voorgingen! 

     ONZE  PROJECTEN  IN  2020
In het kort:
1. Contactgezinnenproject:  financiële hulp vier
   keer/jaar
2. Onderwijsproject: kinderen van 6-14 jaar;
    middelbare  scholieren v.a. 15 jaar en 
    studiebeurzen voor een beroepsopleiding
3. Energie: fornuis+ gasfles : ca.100 Euro/set
4. Huisreparatie/water/gas/elektra: voor zover
    onze  middelen toereikend zijn en waar de
    nood hoog is.  


