Stichting ‘Samen voor Bavel’
De stichting ‘Samen voor Bavel’ heeft als
doelstelling het in stand houden en het versterken
van het sociaal en maatschappelijk karakter van het
dorp Bavel. Daartoe ondersteunt zij waar nodig
bestaande activiteiten en biedt zij een helpende
hand bij het opstarten van nieuwe, sociaal
maatschappelijke activiteiten.
De activiteiten zijn gericht op de inwoners van
Bavel, waarbij individuele belangen buiten
beschouwing blijven.
De stichting is ontstaan uit een initiatief van de
Stichting Dorpsraad Bavel en heeft van de
Dorpsraad de betrokken activiteiten overgenomen.
Heeft u als vereniging of als initiatiefnemer
behoefte aan organisatorische of financiële
ondersteuning, dan kunt u hiervoor contact
opnemen met de secretaris van de stichting.

ANBI-status

Informatie

De stichting heeft de zogenaamde ANBIstatus (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Dit houdt in dat donaties aan de stichting zijn
vrijgesteld van erf- en schenkbelasting en dat
donaties aan de stichting onder voorwaarden
fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie hierover
is te vinden op: www.belastingdienst.nl/anbi

Ben Akkermans, voorzitter
Cees Mattijssen, secretaris
Frits van Ginneken, penningmeester
Toine van Es, toegevoegd bestuurslid vanuit
Stichting Dorpsraad Bavel.

Het bestaan van de stichting is afhankelijk van
het ontvangen van donaties. Zij, die gebruik willen
maken van deze regeling, kunnen hierover contact
opnemen met één der bestuursleden.

Contactgegevens:
Stichting Samen voor Bavel
Zuster Boomaarsstraat 9
4854 KE BAVEL

De stichting publiceert haar jaarcijfers op de
website: www.dorpsraadbavel.nl/anbi-publicaties

Tel. Secretaris: 06-23572888
E-mail: secretaris@samenvoorbavel.nl

Ondersteuning activiteiten
Inmiddels heeft de stichting ondersteuning
verleend bij de volgende activiteiten:
- Een bijdrage aan het Comité Bavel 70 jaar bevrijd,
teneinde de viering van deze gebeurtenis
mede mogelijk te maken.
- Een bijdrage aan de kerstviering voor de kinderen van Bavel.
- Een bijdrage ter dekking van de kosten van de
documentatie welke aan nieuwe inwoners van
Bavel wordt uitgereikt.
- Een bijdrage aan de Kerst Orgelconcerten .

KvK: 56447647
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