Nieuwsbrief Vrienden Libertas Leiden: oktober 2018

Met deze themanieuwsbrief wil het bestuur van de Stichting
Vrienden van Libertas Leiden het bestaan van de stichting bij u
onder de aandacht brengen en u uitnodigen vriend te worden
van de Vriendenstichting door het doen van een eenmalige gift
of periodieke bijdrage.

Op de website van Libertas
Leiden, www.libertasleiden.nl,
kunt u meer informatie vinden.

Wat hebben wij in het
verleden gedaan?

Het bestuur van de stichting
bestaat uit:

De Vriendenstichting heeft in
het verleden geld geschonken
aan Libertas Leiden om een
nieuwe rolstoelbus aan te
schaffen en uitstapjes te
financieren.

Roy Klerks
voorzitter
06-21280660
roy.klerks@zonnet.nl

Hoe kunt u ons steunen?
Vanaf € 15,00 per jaar (meer mag natuurlijk ook) bent u vriend en
maakt u het leven in het verzorgingshuis net een beetje plezieriger. U
kunt ook een eenmalige schenking doen. De Stichting Vrienden van
Libertas Leiden gedenken in een nalatenschap is eveneens een
uitstekende manier om het werk van de stichting in de toekomst te
ondersteunen.
U kunt een eenmalige gift/schenking oormerken door bijvoorbeeld aan te
geven dat de gift ten goede dient te komen aan een specifieke locatie of
actie van Libertas Leiden.
ANBI status
De stichting is een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende
instelling).
- Giften aan een ANBI mogen afgetrokken worden van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting;
- Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor
erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het
algemeen belang;
- Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang,
hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
(Meer informatie www.belastingdienst.nl)
Op de website www.libertasleiden.nl/vrienden vind u meer informatie
plus een formulier waarmee u zich op kunt geven als vriend van onze
stichting. Een eenmalige bijdrage kunt u storten op rekeningnummer:
NL51 SNSB 0705676374 t.n.v. Stichting Vrienden van Libertas Leiden.
Wij hopen op uw steun.

Informatie

Magda Louwerse
secretaris
06-14745942 magdal@casema.nl
Ronald Bonthond
penning-meester
Bonthond@casema.nl
Elly Kouwenberg
bestuurslid
06-44330817
elly.kouwenberg@planet.nl
Corine Heemskerk
bestuurslid
071-5149545
c.heemskerk@libertasleiden.nl
De stichting zamelt geld in
door middel van:
Subsidies,
Giften en donaties,
Erflating of legaten

