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Het beleidsplan
Zie aparte bijlage: Beleidsplan Stichting Orgelkring Waalwijk 2015-2016.
Het beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding.

De doelstelling
De stichting heeft ten doel de behartiging en bevordering van de orgelcultuur te Waalwijk.
Zij tracht haar doel te bereiken door:
*het tot stand brengen en onderhouden van kontakten met, en tussen alle orgelminnenden;
*het organiseren van jaarlijks tenminste één concertserie voor de vrienden (begunstigers) van de
stichting en andere belangstellenden.
*zo mogelijk andere aktiviteiten te ontplooien voor instandhouding casu quo verbetering van het
orgelbestand in Waalwijk.
Verslag uitgeoefende activiteiten
Zie aparte bijlage: Jaarverslag 2015 van de Stichting Orgelkring Waalwijk.
Financiële verantwoording
Zie aparte bijlage: Orgelkring Waalwijk kalenderjaar 2015.

Toelichting ANBI
Wat is een ANBI verklaring?
Dit is een verklaring, voorzien van een dossier nummer, en afgegeven door de belastingdienst.
Deze wordt verstrekt indien men als stichting voldoet aan bepaalde eisen.
ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.
Indien iemand besluit de Orgelkring te ondersteunen met geldelijke middelen, dan is het mogelijk om deze
gift, onder vermelding van het toegekende dossiernummer (zie briefhoofd), onder het kopje “giften” in
mindering te brengen bij de jaarlijkse IB aangifte.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt dus een extra giftenaftrek: Particulieren mogen in de aangifte
inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de
vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte
vennootschapsbelasting.
U dient dan wel bij toekomstige belasting controle te kunnen bewijzen dat u dit ook
daadwerkelijk heeft voldaan aan de Orgelkring (Bankafschrift bewaren s.v.p.).
Sponsoren kunnen daarnaast ook rekenen op gratis reclame in onze programmaboekjes en folders.

