HOE JE DE VOEDSELBANK OPSTERLAND KUNT
STEUNEN.
Het is waarschijnlijk niet noodzakelijk dat wij je uitleggen
wat de Voedselbank doet, maar in een paar punten
vertellen wij dat toch even.
-

-

-

De voedselbank steunt mensen met een inkomen
beneden het bestaansminimum wekelijks met een
voedselpakket ; daarvoor zijn landelijke normen. Wij
geven deze hulp voor bepaalde tijd.
Het pakket wordt zoveel mogelijk samengesteld uit
producten, die anders aan de consumptie worden
onttrokken. Uiteraard wordt daarbij de
voedselveiligheid niet vergeten.
Voedselbank Opsterland is aangesloten bij de
landelijke vereniging van voedselbanken.
Alle medewerkers van de voedselbank zijn
onbetaalde vrijwilligers, ook op landelijk niveau.
De voedselbank is geen gemeentelijke of
rijksorganisatie.
De voedselbank kan alleen bestaan met hulp van
derden.

“Waarom heeft de voedselbank financiële steun
nodig, jullie krijgen toch alles?”
Wij willen graag zoveel mogelijk voedselpakketten
uitdelen die verantwoord zijn samengesteld, maar wij
kunnen geen invloed uitoefenen op wat wij krijgen
aangeboden. Zo nodig voegen wij daarom verse
groenten, fruit en vlees en andere producten toe. Dit

kopen wij bij de plaatselijke winkeliers.
De voedselbank heeft een eigen opslag- en uitgifteruimte
met voorzieningen als koelkasten, vriescel enz. Deze
ruimte wordt gehuurd en natuurlijk gebruiken wij ook
gas, water en licht. Daarnaast zijn er kosten voor het
vervoer van voedsel van het regionaal distributiecentrum
en de supermarkten in de gemeente.
Opsterland is een uitgestrekte gemeente, wij hebben
daarom uitgiftepunten in Gorredijk (hoofdvestiging) maar
ook in Ureterp. Daar rijden wij wekelijks heen met onze
eigen aanhangwagen.
Kerst en andere feestdagen laten wij niet onopgemerkt
voorbij gaan aan de klanten van de voedselbank. Het
jaarlijkse kerstdiner is een van de hoogtepunten.
Wij hebben dus naast de hulp van winkeliers en
bedrijven ook jouw hulp nodig.
Hoe jij
•
•
•
•

ons kunt steunen:
als donateur
met een eenmalige gift
met een periodieke gift
met een erfenis of een legaat

Donateur
Je kunt je opgeven als donateur van Voedselbank
Opsterland.
De minimum donateursbijdrage is vastgesteld op € 10
per jaar.
Als je je opgeeft als donateur ontvangt je elk jaar een
verzoek tot betaling van je bijdrage.
Je krijgt jaarlijks een jaarverslag toegezonden.
Omdat wij een ANBI-instelling zijn is je bijdrage als
donateur onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij je
aangifte inkomstenbelasting, het zogenaamde
drempelbedrag.
Als je van plan bent voor langere tijd (minimaal 5 jaar)
donateur te worden,kijk dan hierna bij periodieke gift.
Eenmalige gift
Je kunt ook een eenmalige gift doen. Dan heb je verder
geen verplichtingen.
Een eenmalige gift kun je storten op onze bankrekening
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Je mag natuurlijk anoniem doneren maar wij waarderen
het zeer als je wel je adresgegevens noteert in de
omschrijving.
Wil je een bedrag schenken ten behoeve van een
specifiek doel, dan is het raadzaam om vooraf contact op
te nemen met onze penningmeester.
Belastingtechnisch geldt hetzelfde als bij donateur.
Periodieke gift
Dit vereenvoudigt je mogelijkheid om een gift af te
trekken bij de aangifte Inkomsten Belasting. Hoe werkt
het? Je vult de gegevens in op het formulier
“Overeenkomst periodieke gift”. Je geeft daarmee aan
dat je voor een periode van vijf jaar of langer, jaarlijks
hetzelfde bedrag doneert aan De Voedselbank. De
toezegging wordt vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst. Je kunt deze overeenkomst (zowel de
versie voor jezelf (schenker) als de versie voor ons
(ontvanger) invullen en sturen naar:
penningmeester Voedselbank,
Merkebuorren 84
9241 GH Wijnjewoude
Wij zullen de overeenkomst verder invullen,
ondertekenen en retourneren.
Je mag de overeenkomst (dus beide delen) aan ons
mailen.
mailadres: penningmeester@voedselbankopsterland.nl
De overeenkomst kun je downloaden op
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/
overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf
Wij kunnen het formulier ook toesturen.

Het bedrag van de schenking geef je op als aftrekpost bij
de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting, zo betaalt de
fiscus afhankelijk van je inkomen maximaal 52 % van je
schenking. Je hebt dan dus niet te maken met het
drempelbedrag. Je ontvangt van ons alle gegevens die je
nodig hebt zoals b.v. het transactienummer.
Erfenis of legaat
Je kunt op een aantal manieren ook bij overlijden ons
geld nalaten.
(Mede-)erfgenaam
De eerste optie is Voedselbank Opsterland als (mede-)
erfgenaam benoemen in het testament. Daarmee krijgen
wij het recht op een deel van de erfenis. De executeur,
degene die je zaken na je overlijden regelt, handelt eerst
de financiële zaken rond het nalatenschap af. Na het
aflossen van de schulden wordt het overgebleven bedrag
verdeeld over de erfgenamen.
Je kunt meerdere goede doelen als erfgenamen laten
vastleggen. Je kunt uiteraard familie en/of vrienden als
erfgenaam laten opnemen. Je bepaalt zelf wie de
executeur van je testament wordt.
Legaat
Een legaat opnemen is de tweede optie. Het lijkt op het
benoemen van een erfgenaam met daarin twee grote
verschillen. Erfgenamen krijgen allemaal een gelijk deel
van de erfenis, terwijl een legaat een vastgelegd bedrag
of bepaalde waardevolle (on)roerende goederen krijgt.
Weet je precies welk bedrag of welke goederen (kunst,
effecten of een huis bijvoorbeeld) je wilt nalaten aan een

goed doel? Dan is een legaat vastleggen de beste optie,
omdat het goede doel dan niet aansprakelijk kan worden
gesteld voor eventuele schulden van de nalatenschap
(dit is bij erfgenamen een ander verhaal).
Nadere informatie kan een notaris verstrekken.
ANBI-instelling

Voedselbak Opsterland is een door de Belastingdienst
erkende ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Dit houdt in dat giften zijn vrijgesteld van
schenk- en erfbelasting en dat deze onder voorwaarden
aftrekbaar zijn voor de Inkomsten Belasting. Op grond
van de ANBI-erkenning zijn wij verplicht een aantal
gegevens over onze stichting te verstrekken, waaronder
jaarrekening en jaarverslag.
Deze gegevens staan op onze website.

ONZE ZAKELIJKE GEGEVENS.
Voedselbank Opsterland is een stichting.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
voorzitter:
secretaris:

penningmeester:

Nikita Brahmeijer
Jan Sijtsema,
Merkebuorren 39 A
9241 GB Wijnjewoude
mail: sijtsemajan@gmail.com
tel: 06 22367218
Arie van Dijk

bank:
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Uitgifte

voedselpaketten op vrijdag

Magazijn Gorredijk
en afhaallocaties: Stationsweg 8 Gorredijk
Mounestrjitte 12 Ureterp,
Informatie
website
facebook

voedselbankopsterland.nl
Voedselbankopsterland

