OPGERICHT 11 DECEMBER 1984
DOOR HERMAN STEUR

Belangrijk om te weten!
Aangaan van een financiële ondersteuning
Wanneer u een financiële ondersteuning aangaat, ontvangt u een foto met de namen,
geboortedata en het adres van degene(n) die u ondersteunt. Ook uw naam en adres
worden doorgegeven aan degene die u ondersteunt, indien u dit niet wenst laat dit dan
zo spoedig mogelijk weten.
Het is mogelijk om rechtstreeks met degene die u ondersteunt te corresponderen. Eventueel kunnen wij een vertaling regelen. Als u ooit eens naar Sri Lanka gaat, kunt u hen
ook ontmoeten.
FHP heeft er bewust voor gekozen niet periodiek te informeren over de situatie van degene die u ondersteunt. Hiermee worden tijd en kosten bespaard en kunnen de overheadkosten zo laag mogelijk worden gehouden. Wanneer echter de rechtstreekse communicatie niet leidt tot de gewenste informatie kan dit via FHP worden opgevraagd. Door
tussenkomst van FHP kantoor op Sri Lanka proberen we dan zo snel mogelijk te informeren.
Het is niet de bedoeling dat degene die u ondersteunt u schriftelijk om (meer) geld
vraagt. Mocht dit voorkomen dan vernemen wij dit graag van u en zullen wij via ons kantoor op Sri Lanka maatregelen nemen.
Stoppen van een financiële ondersteuning
Een financiële ondersteuning wordt door u aangegaan tot wederopzegging, welke schriftelijk dient te gebeuren.
Conform de huidige regel van FHP heeft een gezin recht op ondersteuning tot het oudste
kind 21 jaar is, geen onderwijs meer volgt en de eventuele jongere kinderen ook niet
meer deelnemen aan het onderwijs. De donateur kan echter anders besluiten.
Wanneer uit de periodieke controles van het kantoor op Sri Lanka blijkt dat een gezin/oudere ten onrechte financiële ondersteuning ontvangt, wordt deze per direct beëindigd. Ten onrechte ontvangen en niet uitgekeerde gelden zullen vrijvallen in de algemene
reserves.
Over het stopzetten van een gezin/oudere en de reden daarvan wordt u geïnformeerd.
Daarbij wordt een voorstel voor een vervangend gezin/oudere gedaan waarin u vrij bent
deze al dan niet te accepteren.
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Werkwijze

De voor een gezin/oudere vastgestelde bedragen zijn maandelijks aan FHP verschuldigd.
Deze bedragen worden maandelijks, onder aftrek van 10%, ter dekking van de kosten
die FHP maakt, op de eigen bankrekening van het gezin/oudere overgemaakt. Deze kan
hier vervolgens vrij over beschikken.
Financiële ondersteuning aan een oudere in het Welkom Dorp krijgt niet de vrije beschikking over het geld. Deze bijdragen worden gebruikt ter dekking van de gemaakte kosten
voor het Welkom Dorp.
Het is mogelijk om een extra gift aan gezin/oudere te verstrekken. Bijvoorbeeld voor het
volgen van onderwijs, voor onderhoud aan het huis of met de kerst. Deze giften worden
volledig, dus zonder aftrek van 10% kostendekking, aan hen uitgekeerd. Desgewenst
kunt u hierover vaste afspraken maken.
Indien er tariefsverhogingen plaatsvinden dan wordt u hierover ruimschoots van tevoren
geïnformeerd.
Betalingsoverzicht

Jaarlijks ontvangt u een overzicht van de bedragen die u aan FHP heeft betaald en de
bedragen die zijn uitgekeerd aan gezin/oudere. Het kan voorkomen dat u een betalingsoverschot heeft. U kunt dan aangeven hoe u dit wilt bestemmen, bijvoorbeeld als extra
gift aan degene die u ondersteunt of projectgift. In geval van betalingstekorten zullen
vooralsnog de betalingen aan uw gezin/oudere doorgang blijven vinden. Vanaf een betalingstekort van € 50, - zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
ANBI

Omdat FHP door de belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vallen giften aan FHP onder de giftenaftrek en mogen in mindering worden gebracht ten behoeve van de inkomstenbelasting. Hierbij moet wel rekening worden
gehouden met een drempel (1%) en een maximum (10%) van het verzamelinkomen.
Wanneer u periodiek en minimaal 5 jaren aan FHP geeft, en dit vast laat leggen in een
notariële akte, gelden deze drempel en het maximum niet en kunt u de giften volledig
aftrekken. Bij schenkingen van meer dan € 250, - per jaar, is FHP bereid de kosten voor
het opmaken van een notariële akte te betalen. De akte wordt in dergelijke gevallen opgemaakt door onze vaste notaris.
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