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Wie was er eerder de kip of het ei. 

Vreemde koptekst zou je denken, maar het heeft wel degelijk te maken met de situatie 

waarin we in 2019 terecht komen. 

Om donateurs en fondsen te werven krijgen we steeds meer te maken met het CBF. Ook de 

organisatie waar de stichting lid van is, het Nederland Filantropieland, wil van de leden dat zij 

minimaal een CBF ERKEND Goed Doel zijn. Dit alles kost geld wat geworven moet worden 

bij donateurs en fondsen. Maar zoals hierboven aangegeven moeten we, om voldoende 

financiën te verkrijgen, het CBF ERKEND Goed Doel hebben. Vandaar onze koptitel. Het 

bestuur is aan het onderzoeken of het de CBF erkend goed doel wil zijn, en daarvoor de 

financiën vrij voor kan maken/ verkrijgen. 

Je begrijpt hieruit wel dat we geld nodig hebben om onze doelstelling wat steviger in het 

zadel te zetten. Jij kan ons daarbij helpen. Er zijn vele mogelijkheden om een financieel 

steentje bij te dragen. 

 

Vriendenloterij. 

De penningmeester kreeg een mail van de VriendenLoterij met de volgende inhoud: 

Loon Lions is winnaar in de Nationale Belmaanden. Loon Lions heeft door de belavond in 2017 ruim € 

15.000,- ontvangen van de VriendenLoterij. 

De voorzitter bij Loon Lions geeft aan: "Het team heeft hier hard voor gewerkt. We gaan de bijdrage 

gebruiken voor de aanschaf van nieuwe tenues. Als basketbalploeg is het moeilijk om fondsen aan te 

trekken; de samenwerking met de VriendenLoterij is voor ons erg belangrijk". 

Plan ook een wervingsactie: 

Een lot dat een jaar lang meespeelt levert € 94,- op voor Stichting Matthias; 

Ontvang bij 35 nieuwe geïncasseerde loten € 350,-. Voor ieder extra geïncasseerd lot 

ontvangt Stichting Matthias eenmalig € 10,-; 

Schrijf Stichting Matthias vóór 15 juli in voor een belactie en ontvang € 125,- als de actie 

heeft plaatsgevonden. 

Het zou geweldig zijn als we een belteam van minimaal 7 personen zouden kunnen 

samenstellen. Eenieder moet dan wel een bellijst hebben van persoonlijke familie/kennissen. 

Je kan je ook direct als speler van de Vriendenloterij opgeven. 

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=6052 

Opgeven voor de belactie kan naar fondswerver@stichting-matthias.nl 

  

 

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=6052


Aan meedoen. 

Buitengewoon een donatie te doen, kan je ook een gift doen naar een ANBI (algemeen nut 

beogende instelling) en deze aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Stichting Matthias 

heeft al jaren de ANB I-toekenning. 

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet. 

Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de 

drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. 

Zie de regels op de belastingdienst. 

  

Een win/win situatie is de Vriendenloterij. De helft van het gekochte lot gaat naar Stichting 

Matthias als je aangegeven hebt dat Stichting Matthias de Benefit is voor je lo(t)en. 

Ook het kopen van artikelen van de website webwinkel-matthias.eu draag je een steentje bij. 

Verder hebben we ook de KIK-actie bij de Vomar. Met je Vomar-kaart kan je over je 

gekochte boodschappen een 0,5% laten storten door de Vomar op de rekening van de 

Stichting. Geef je naam die op de KIK-kaart staat en Nummer Vomar Kik-kaart (onder 

streepjescode) op aan het secretariaat, info@stichting-matthias.nl. Wij zorgen dat het 

geregistreerd wordt bij de Vomar. 

 

Meer inkomsten voor je goede doel. 

Doneer de restwaarde van uw IT-apparatuur aan een goed doel! 

https://www.itdonations.nl/nl 

ITdonations helpt goede doelen met het realiseren van hun inkomsten en is een eenvoudige 

tool om relaties en geld te genereren. De afgeschreven IT-apparatuur van uw zakelijke 

relaties wordt door ITdonations opgehaald, verwerkt en geschoond en vervolgens wordt de 

restwaarde aan jouw goed doel gedoneerd. 

Uw IT-apparatuur toe aan vervanging? ITdonations neemt de afvoer van al uw afgeschreven 

IT-apparatuur uit handen en doneert de restwaarde aan het door u gekozen goede doel! 

Ook Stichting Matthias staat op deze site aangemerkt als goeddoel. Stichting Matthias staat 

op de tweede pagina. (Knop lees meer)  https://www.itdonations.nl/nl/goede-doelen 

Deze actie is wel voor bedrijven daar ze een enkele IT-apparatuur niet komen ophalen. zie 

de regels daarvoor. 

Herinnering bericht van de secretaris. 

Per 25 mei is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. 

Klik op de knop hieronder om de bij ons bekende gegevens te controleren, te wijzigen of je 

uit te schrijven. 

Daar er nul,nul reactie is geweest op onze herinnering, gaan we er vanuit dat een ieder bij 

ons geregistreerd, de nieuwsbrief wil blijven ontvangen. 

Stichting Matthias 

Wim Planting 

https://www.itdonations.nl/nl

