
Van: Dr. Saw Simon  

Verzonden: zondag 12 augustus 2012 14:09  

Aan: ARK AID 

Onderwerp: Re: Funds  

Dear Brother Harvey,  

Greetings to you in the most precious name of the Lord Jesus Christ  

from all of us here at the KKBBSC.  

Our internet has been reinstalled and now I can have access to  

internet but very slow. The first building with a chapel with 500  

seats plus and 6 classrooms, rooms for the girls and visitors  

completed and classes going on as usual. We are constructing a new  

building where we will stay with children who stay with us and 4  

toilets and 2 bathrooms for men and women, and 2 classrooms and almost  

completed. We will build another building with library, clinic,  

offices, guest rooms as soon as we finished the second building. Thank  

you all so much for helping in the rebuilding of our KKBBSC buildings.  



Standaard vrijwilligersverklaring:   

 

 

       Woonplaats, datum 

 

Geachte heer/mevrouw, (naam vrijwilliger) 

 

Het bestuur van de (vereniging/stichting/enz) heeft het genoegen u een 

belastingvrije vrijwilligersvergoeding van 735,- Euro toe te kennen voor uw 

structurele inzet en activiteiten in 2004 t.b.v. van onze 

(vereniging/stichting/enz.) Deze vergoeding is vastgesteld volgens de normen 

van de belastingdienst en hoeft u niet als inkomen op te geven bij uw aangifte 

inkomstenbelasting. 

 

Wij danken u voor uw gift van Euro 735,- en bevestigen dat wij zijn 

overeengekomen beide wederzijds toegezegde betalingen tegen elkaar te laten 

wegvallen waardoor er geen daadwerkelijke bedragen middels giro- of 

bankoverschrijvingen hoeven plaats te vinden. Dit om onnodige administratieve 

handelingen en bankkosten te voorkomen binnen de financiële administratie van 

onze (vereniging/stichting/enz). 

 

Graag attenderen wij u op de mogelijkheid van de fiscale aftrekbaarheid van uw 

gift aan onze (vereniging/stichting/enz). U kunt op eenvoudige wijze het totale 

bedrag vermelden op uw aangifte inkomstenbelasting en teruggave ontvangen 

van een deel van uw gift conform de daarvoor geldende berekeningsmethode. 

Dit geldt ook indien u slechts een bescheiden inkomen hebt en in het verleden 

nog nooit een aangifte inkomstenbelasting hebt ingevuld. In samenhang met 

andere standaardaftrekposten, waarvoor geen bewijsplicht van toepassing is, kan 

dit al gauw enige honderden Euro's opleveren aan netto terugbetaling door de 

belastingdienst.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Naam 

Functie 

vereniging 
 

 

 


