Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Vernieuwde website.
In de afgelopen maanden is er achter de
schermen heel hard gewerkt om onze
website een ‘’vernieuwde frisse’’ uitstraling
te geven.
Dit hebben wij gedaan in samenwerking met
Dave en Sebastiaan van de firma Dlogic.
Ongelooflijk wat deze twee mannen in een
paar maanden hebben gerealiseerd voor ons. Bovendien hebben ze ons geleerd hoe we zelf de site kunnen
bewerken om zo nieuwsberichten en foto’s te plaatsen. Er wordt nog aan gewerkt maar bent u benieuwd
geworden naar nieuwe foto’s en het jaarverslag van 2021?
We nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op onze website
www.tashi-delek.org

Fondsenboek
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan
voor een sponsor voor het fondsenboek. Een anonieme
sponsor heeft dit aan ons geschonken. Wij zijn zeer
verheugd dat wij het fondsenboek hebben mogen
ontvangen.

Schenken aan een goed doel
Nederlanders doneren jaarlijks tussen de €200,- en €250,- aan goede doelen.
Onder bepaalde voorwaarden mogen we giften aftrekken van de belasting.
U profiteer van belastingvoordeel als het totale bedrag dat u schenkt hoger is dan 1% van uw
verzamelinkomen, met een minimum van €60.- Elke euro boven deze grens is aftrekbaar tot een maximum
van 10% van uw inkomen. U moet dit dan wel geven aan een officieel goed doel, ANBI (algemeen nut
beogende instelling) genaamd. Op de site van de belastingdienst staat een lijst met alle ANBI’s.
Periodiek
Een andere manieren om te profiteren van belastingvoordeel is om periodiek te doneren. U hoeft dan niet
aan de grens van 1% te komen. Wel moet u 5 jaar lang een vast bedrag naar een goed doel overmaken en
hiervoor een schenkingsovereenkomst ondertekenen. Online zijn hiervan voorbeelden te vinden.
Plannen
Komt u niet jaarlijks aan 1% van uw inkomen, dan is het slim om giften goed te plannen. Heeft u voor dit jaar
al aardig wat geschonken, dan kan het gunstig zijn dat
bedrag voor 1 januari te verhogen tot boven 1% van jaarinkomen. Wellicht schenkt u dan volgend jaar weer
wat minder.

Champignonteelt in ons gebied in Nepal

In onze vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over de gestarte champignonteelt. Zie hier het resultaat:

Wij zijn op zoek naar mensen die ons
willen helpen met de volgende taken:
SOCIALE MEDIA/WEBSITE ONDERHOUD
PR/FONDSENWERVINNG
ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN
Ben jij bereid om dit binnen ons bestuur en op vrijwillige basis te doen dan zijn wij op zoek naar Jou!
Benieuwd wat wij als stichting doen?
Kijk dan eens op onze website www.tashi-delek.org of op onze facebookpagina
https://www.facebook.com/StichtingTashiDelek/
Interesse? Stuur dan een email naar tashidelek581@gemail.com Je mag ook bellen naar Cecile de Theije
06-53400043 of Jan Dictus 06-55701730

E-mail adres

Wilt u ons steunen

Wilt U ons een E-mail sturen dan kan dat op het
volgende adres.
tashidelek581@gmail.com.

Bent u
geinteresseerd in
een presentatie over
ons werk in Nepal.
Wilt u dat we
meewerken aan een
project op uw
school,vereniging of
bedrijf,laat het ons
weten.
Een financiële
bijdrage aan dit
agrarisch project is
altijd welkom.
Rekening
nummer:NL03
RABO 0162343760.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

