EXTRA NIEUWSBRIEF BJ EN MIR
BELANGRIJKE INFORMATIE - WIJZIGINGEN in
standpunt over belastingen .

Beste sponsor
Hierbij een extra nieuwsbrief. Er staat een grote verandering aan te komen. Al onze gi#en die nu via Jeugd met een
Opdracht lopen moeten worden overgezet voor 1 januari 2016. In deze brief lichten wij je in.

Wijziging in standpunt over belastingen
Vanwege een onlangs gemaakte verduidelijking over de uitleg van de belas5ngwetgeving hee# het bestuur van Jeugd met een
Opdracht besloten dat de s6ch6ng niet langer als tussensta6on/ontvanger van persoonlijke gi#en voor staf kan fungeren,omdat
zij anders de ANBI status als s6ch6ng zou gaan verliezen.
Dit betekent dat alle staf, dus wij ook, onze donoren moeten inlichten dat bij voorkeur per direct, maar uiterlijk per eind december
2015, giAen voor ons op andere wijze naar ons toe moeten komen. Dit kan op verschillende manieren. De meest voor de hand
liggende zijn:
1.
Gi#en rechtstreeks naar onze bankrekening overschrijven
Dit heeA wel tot gevolg dat de ﬁscale aArekbaarheid voor jullie als donor vervalt en jullie giA geen belas5ngvoordeel meer oplevert.
Voor ons als ontvanger heeA het direct overmaken naar onze rekening echter wel de voorkeur omdat het tevens duidelijk is
geworden dat alle giAen die via ANBI instellingen naar par5culieren worden overgemaakt, belastbaar inkomen zijn voor de
ontvanger (ons dus!) en is inkomstenbelas5ng verschuldigd. Tot voor kort leek dit niet zo te zijn.
Bij een rechtstreekse giA aan ons geldt dat niet, omdat dat een schenking betreA die tot een bepaald maximum per jaar
(ongeveer € 2.000,- per jaar) onbelast ontvangen mag worden door ons.
2.
Gi#en via andere ANBI instelling laten lopen
Als jullie wel belas5ngaArekbaarheid wensen (iets wat we goed kunnen begrijpen!), weten we dat onze zendende gemeenten "EGE"
in Enschede de giAen voor ons werk willen ontvangen op een nog te formulieren project naam. Ook weten we binnenkort of de
PKN ’s-Gravenzande bereid is om als tussensta5on op te willen treden voor onze Westlandse supporters. Beiden kerken zijn een
‘ANBI’ en kunnen wel geld doorstorten naar ons zonder nadelige ‘ANBI’ consequen5es. Voor ons als ontvanger geldt dan dus wel dat
wij deze inkomsten als inkomen dienen op te geven en daar dus belas5ng over moeten gaan betalen.
Graag horen wij van jullie welke wijze jullie voorkeur heeA. Als dit op5e 2 is zullen wij je z.s.m. de nodige details geven na overleg
met onze beiden gemeentes in Enschede en ’s -Gravenzande. Er staan hiervoor nog 2 afspraken gepland begin november, die ons
duidelijkheid gaat geven. Voor rechtstreekse giAen kunnen jullie de bankgegevens gebruiken die wij in deze nieuwsbrief onder de
‘colofon’ vermelden.
Willen jullie via de mail of via een belletje laten weten wat jullie voorkeur is, Ons email adres en telefoon nummer staten de
colofon. We hopen in 2016 te kunnen blijven rekenen op je support.
PS. Aanstaande zondag, 1 november spreekt Bernd Jan in De Nieuwe Rank ’s-Gravenzande! Hartelijke welkom!

Hartelijke Groet, Bernd Jan & Mirjam
Mussenkampseweg 32,
8181 PK Heerde
Bernd Jan: T 06-24850362
E bj@gosseling.com
Mirjam: T 06-12073584
E mirjamboers@ywam.nl

Giften direct naar ons overmaken kan via:
BJ Gosseling, NL72 ABNA 0810 3332 87
Giften naar ons overmaken via een ANBI:
Lichten we je zo snel mogelijk persoonlijk over in.

