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 Nieuwsbrief  September 2015 | Stichting Kleofas

Het zusje van de moeder (midden, met haar kind op schoot) heeft 
wat vriendinnetjes bij elkaar geroepen voor de foto. Na het maken 
even allemaal rond de fotograaf om op het schermpje het resultaat 
te zien. Het zijn wat momenten van plezier, van geluk. De kinderen 
stralen.

Zelfs de moeder.

Een jonge moeder; een zeer jonge moeder. 

Welke zorgen gaan er schuil achter haar bescheiden glimlach? 
Voelt zij het contrast dat ik zie tussen de onbekommerde pret van 
de vriendinnetjes en haar te wijze glimlach? 
Wat vertellen haar ogen mij?

Hans Pronk 

Van de voorzitter 
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Afgelopen en komende activiteiten

Unentse Mert

Als deze nieuwsbrief bij u binnen komt is onze eerste activiteit na de 
zomervakantie achter de rug.

Op zondag 13 september werd de jaarlijkse Unentse Mert in het 
centrum van Udenhout gehouden. De opbrengst was € 230,00.
Bedankt voor uw bezoek en steun aan stichting Kleofas. In de volgende 
nieuwsbrief leest u een verslag hierover.

Wereldmissie

Eind oktober is het wereldmissie weekend in Udenhout en ook daar is 
Kleofas bij aanwezig.
De exacte data zijn nog niet bekend, maar op zaterdag overdag staan 
we in woonzorgcentrum De Eikelaar. Zaterdagavond en zondagmorgen 
staan we voor en na de diensten in de Lambertuskerk in Udenhout. 
We staan daar met (kerst)kaarten, en allerlei andere leuke dingen. Houd 
de Wegwijzer in de gaten want daarin komt ook een bericht.

Wintermarkt in de Eikelaar
Voor zover nu bekend is deze markt op zondag 22 november.

We staan dan in Udenhout in het atrium van woonzorgcentrum 
De Eikelaar van 13.00 tot 17.00 uur. Ook daar verkopen wij 
(kerst)kaarten en mooie spullen die kunnen dienen als cadeautje.

Het is zeker de moeite waard om langs te komen.

Zoals u ziet beginnen de activiteiten weer en kunt u ons elke maand 
ontmoeten!

Ans van Beerendonk 

Fotografie Udenhout-Centraal.nl
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GIFTEN AAN EEN ANBI

Meer mogelijkheden om giften van de belasting af te trekken. 
Stichting Kleofas is een ANBI, een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn uw giften 
aan Kleofas onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Sinds begin 2014 is de 
regelgeving van de Belastingdienst voor giften aan een ANBI gewijzigd. Om te beginnen heeft de 
Belastingdienst de definitie van een ANBI aangescherpt, waardoor nogal wat organisaties hun ANBI-status 
hebben verloren. Stichting Kleofas voldoet nog steeds aan de regels en heeft nog steeds een ANBI-status. 
(Ons zogenaamde RSIN is: 806793089) 

Vooral veel sport- en recreatieverenigingen hebben hun ANBI-status verloren. Daarnaast heeft de 
Belastingdienst het eenvoudiger gemaakt om giften aan een ANBI af te trekken bij de aangifte 
inkomstenbelasting.

Giften aftrek inkomstenbelasting
Giften aan ANBI mogen afgetrokken worden van de inkomstenbelasting, maar alleen wanneer het totaal 
aan giften meer is dan 1% van je zogenaamde drempelinkomen en bovendien niet meer dan 10% van 
datzelfde drempelinkomen. Er bestond echter altijd al een uitzondering. Wanneer een donateur via de 
notaris vastlegt, dat hij/zij minimaal 5 jaar lang een vast bedrag aan een bepaalde ANBI doneert, dan hoeft 
die donateur voor die specifieke donatie geen rekening te houden met het drempelinkomen en mag jaarlijks 
die donatie geheel afgetrokken worden. Het is hierbij niet van belang hoe groot die jaarlijkse donatie is. 
Dat mag dus 5 euro zijn per jaar, maar ook een paar duizend euro. Stichting Kleofas heeft deze 
mogelijkheid nooit gepropageerd, omdat een overeenkomst via de notaris geld kost en wij proberen onze 
eigen kosten altijd zo laag mogelijk te houden. Dit, zodat uw giften aan Kleofas vrijwel geheel ten goede 
komen aan ons werk: kinderen uit zeer arme gezinnen de mogelijkheid geven een goede opleiding te 
volgen en daarmee een goede kans te bieden zichzelf en vaak ook hun familie aan de armoe te 
ontworstelen. Van onze inkomsten geeft Stichting Kleofas jaarlijks tussen de 0,2 en 2% uit aan eigen 
organisatiekosten.

Die uitzondering bij de aftrek van giften is sinds begin 2014 eenvoudiger geworden, omdat de 
Belastingdienst niet meer eist, dat de overeenkomst via de notaris wordt vastgelegd. ANBI en donateur 
mogen nu ook onderling een dergelijke afspraak schriftelijk vastleggen. De voorwaarden zijn hetzelfde 
gebleven, de donateur moet zich vastleggen om minimaal 5 jaar lang een vast bedrag aan de ANBI te 
doneren.

vervolg pagina 4
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   NIEUWSBRIEF: DIGITAAL 
   Om kosten te besparen sturen     
   wij u graag onze nieuwsbrief  
   digitaal. Wilt u de nieuwsbrief per 

e-mail willen ontvangen, geef
dit dan door aan: Hans Pronk.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPT VAN HET KWARTAAL 

Lemon Curd (Recept voor 6 personen)

Benodigdheden:
- halve liter Griekse yoghurt
- 1 potje Lemon Curd
- 200 ml slagroom 

Slagroom en Lemon Curd door elkaar mengen tot een gladde massa.
Meng daarna de Griekse yoghurt erdoor.
Serveer de Lemon Curd in mooie glazen en garneer met een beetje bruine suiker 
en een mini bitterkoekje of mini meringue.

Ans van Beerendonk 

Colofon 
Deze nieuwsbrief van  
Stichting Kleofas verschijnt  
3 à 4 keer per jaar voor onze 
donateurs en andere 
belangstellenden. 

Wilt u onze nieuwsbrief 
ontvangen of heeft u andere 
vragen, neem dan contact op 
met:  

Stichting Kleofas 
Baarzenstraat 23 
5262 GD  Vught 
Website: www.kleofas.nl 

IBAN: NL47 INGB 0003422983 
Castricum 

Stichting Kleofas staat 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel Oost-Brabant 
onder nummer 17104638 
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Heeft dit nu voordeel voor u? 
Dat hangt ervan af. Stichting Kleofas heeft een flink aantal trouwe 
donateurs, die al jaren min of meer iedere maand of ieder jaar hetzelfde 
bedrag geven. Soms verhoogt de donateur het bedrag, zodat ook 
Stichting Kleofas de immer stijgende kosten het hoofd kan bieden. 
Wanneer deze donateurs zo goed als geen andere donaties doen aan 
ANBI’s, dan is het voordelig een dergelijk contract af te sluiten.

Geef je echter ook aan andere ANBI’s en doe je dat zonder zo’n 
overeenkomst, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. 
Nadeel: je moet je afspraken nakomen, dus je zit er 5 jaar “aan vast” om 
het afgesproken bedrag te doneren.
Voordeel: De hele donatie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Je denkt er liever niet aan, maar je kan in de overeenkomst regelen, dat 
onder bepaalde omstandigheden de verplichting tot doneren stopt, 
zonder dat daarmee de aftrek van eerdere donaties in gevaar komt.

Het gaat dan om de volgende situaties:
- de donateur wordt werkloos
- de donateur wordt arbeidsongeschikt;
- de ANBI gaat failliet;
- de goede doel-organisatie verliest de ANBI-status;
- de donateur overlijdt.

Wanneer goed geregeld in de schenkingsovereenkomst, stopt de 
verplichting tot doneren als de bovengenoemde omstandigheden zich 
voordoen, zonder verdere fiscale gevolgen voor organisatie en donateur. 
Wanneer u een dergelijke overeenkomst interessant vindt voor uw 
donaties aan Kleofas, neem dan gerust contact met ons op, dan zorgen 
wij in overleg met u voor een passende tekst voor deze overeenkomst.

Frits Zwart


