FHP Nieuwsbrief • maart 2017 • nummer 81

FAMILY HELP PROGRAMME
Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur

Onze welgemeende
excuses!
Dit heeft in de eerste helft van 2016 tot de nodige problemen
geleid (voornamelijk te late uitbetalingen in Sri Lanka en
vertraging in de incasseringen in Nederland). Daarnaast heeft
het enige tijd gekost voordat de medewerkers van Grant
Thornton zich hadden ingewerkt in de administratie van FHP
(het is best ingewikkeld).

Bewoner en verzorgende Welkom Dorp

Tot onze spijt blijkt dat het nodige is misgegaan bij het
laten uitvoeren van de automatische incasso’s over januari
2017. Wij hebben inmiddels de incorrecte incasso’s weer
teruggedraaid c.q. gecorrigeerd waar nodig. Desondanks
zou ik u, voor de zekerheid, willen verzoeken de recente
afschrijvingen van FHP te controleren en ons te informeren
bij eventuele incorrecte afschrijvingen.
Zoals u weet heeft De Woonplaats heeft zich eind 2015
teruggetrokken als sponsor van FHP. De Woonplaats stelde
ook medewerkers ter beschikking om de dagelijkse taken uit
te voeren. Wij hebben destijds besloten om onze financiële
administratie uit te besteden aan een administratiekantoor
Grant Thornton. Hierbij moesten wij ook gebruik gaan maken
van een nieuw boekhoudsysteem.

Eerlijkheidshalve dachten wij dat deze problemen volledig
verholpen waren. Echter bleek dat het overzetten van de
gegevens naar 2017 een aantal nieuwe problemen met zich
meebracht. Met als gevolg een aantal incorrecte incasso’s/
afschrijvingen. De afgelopen maand heeft men handmatig
de correcties doorgevoerd in het administratiesysteem. Wij
verwachten dat voortaan de incasso’s weer correct worden
uitgevoerd.
Volledigheidshalve willen wij u mededelen dat de mensen
in Sri Lanka niet de dupe zijn geworden van onze administratieve problemen in Nederland. Nogmaals wij betreuren de
situatie ten zeerste en hopen dat wij kunnen rekenen op uw
medewerking om de afschrijvingen te controleren en ons te
informeren indien het niet conform verwachting is gegaan.
Alvast bedankt en excuses voor het eventuele ongemak!
Bestuur FHP

Het Welcome Village blijft een uitdaging!
Hij heeft zaken in het dorp in beweging
gebracht en deuren voor ons geopend naar
netwerken. Hij heeft hard gewerkt aan een
Engelse website, die binnenkort online gaat.
Samen met Medi-aid heeft hij voor de bewoners en personeel een prachtige kerstviering in
het dorp mogelijk gemaakt.
IJktje Hogenberg heeft vanuit haar ervaring in
de gezondheidszorg (psycholoog en fysio-
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Laat de ziekenauto in het Welcome
Village weer rijden
De ziekenauto in het dorp rijdt steeds
slechter. De motor is op en het chassis is
een grote rammelkast. Er moet dus een
nieuwe komen. De auto wordt gebruikt om
de ouderen naar het Johanna Ziekenhuisje
in het dorp te rijden of bij ergere gevallen te
vervoeren naar een regionaal ziekenhuis.
Ook wordt de auto voor andere doeleinden
gebruikt zoals voor het vervoer van maaltijden of hulp aan mensen uit de omgeving.
Als u mee wilt helpen om de aanschaf
van een nieuw vervoersmiddel mogelijk te
maken dan kunt u hiervoor geld overmaken
op rekening nummer NL34INGB0005583116
onder vermelding van aanschaf ziekenauto Welcome Village. We zijn blij met elke
bijdrage.

Fiscaal vriendelijk schenken
In principe zijn alle schenkingen onderworpen aan schenkingsrecht. Deze vorm
van belasting kijkt niet naar de schenker
maar naar de ontvanger. Echter een in
Nederland gevestigde, Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) zoals FHP hoeft
geen schenkingsrecht te betalen over de
ontvangen schenking.
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen
aftrekken als u deze had vastgelegd bij de
notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer.
U kunt nu ook kiezen e.e.a. vast te leggen
via een schriftelijke overeenkomst met de
instelling of vereniging waaraan u de gift
doet. Via de website van de Belastingdienst kunnen hiervoor formulieren worden
gedownload.

Voorbeeld:
Stel u heeft een drempelinkomen van
€ 65.000,- per jaar. Gedurende 5 jaar
schenkt u ieder jaar € 360,-. Aan andere
goede doelen wordt niets geschonken. U
kunt de gift niet aftrekken voor uw inkomstenbelasting omdat de gift de drempel van
1% niet overschrijdt. (1% van € 65.000,- is
immers € 650,-). Zou u de schenking daarentegen door middel van een overeenkomst
periodieke gift aan FHP doen toekomen, u
verplicht zich dan om gedurende 5 jaar elke
jaar een bedrag van € 360,- te schenken,
dan vervalt de ondergrens van 1% van het
drempelinkomen.

Dat houdt in dat u het bedrag van € 360,ieder jaar volledig kunt aftrekken voor de
inkomstenbelasting. Afhankelijk van het jaarinkomen bespaart dit een aanzienlijk bedrag
op de te betalen inkomstenbe-lasting.

Fons Catau en Wimal, de nieuwe
manager van het Welkom Dorp

Donateursdag 2017
Onze jaarlijkse donateursdag is op zaterdag 6 mei a.s. van 10.00 uur tot 13.00 uur
in de Oude School aan de Oudkerkseweg
20 in Giessen-Oudekerk. Familie, vrienden
en kennissen zijn eveneens van harte
welkom. Er is het afgelopen jaar weer
heel veel gebeurd waarover we u graag
willen informeren.

Ook willen wij met u praten over onze
koers naar de toekomst en waar wij het
beter kunnen doen. Het is dan ook van
groot belang om deze donateursdag bij
te wonen. Wilt u er bij zijn? Mail ons op
info@fhpholland.nl onder vermelding van
donateursdag 2017. Aanmelden kan ook
telefonisch via 06-51277832.

Hartelijk dank voor uw gift

Gedrukt op Sri Lanka door:

Wij bedanken ontwerpbureau
Neerlandsvlak voor de opmaak van
onze nieuwsbrieven.

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden
worden? Bezoek ons dan op Facebook
Follow
onder Family Help Programme en gebruik
de button “Vind ik leuk!”.

We willen allen die de afgelopen periode hebben gedoneerd heel hartelijk danken.
We zorgen ervoor dat uw giften goed worden besteed.

Koersinformatie

Even voorstellen
Mijn naam is Kees Veling en ben sinds
december 2016 benoemd als bestuurslid
van FHP. In de afgelopen 10 jaar heb
ik, als zelfstandig interimmanager, voor
diverse zorgorganisaties gewerkt zoals
psychiatrie, revalidatie, verstandelijk gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg.

(na 10% aftrek kosten)
Mijn werkzaamheden hebben zich
voornamelijk afgespeeld op het gebied
van organisatie verandering in het primaire
proces en binnen het facilitaire werkveld
en begeleiding in verbouw en nieuwbouw. De passie voor Sri Lanka is bij mij
ontstaan tijdens een rondreis met mijn
gezin door Sri Lanka.

Gezin: (16,50) : januari, februari,
maart Rps. 2.301,75;
Oudere: (8,25): januari, februari,
maart Rps. 1.151,65;

Adresgegevens
FHP Holland-Sri Lanka
Postbus 248 7500 AE Enschede
t:
e:
i:

06-51277832
info@fhpholland.nl
www.fhpholland.nl

ING-Bank: NL34 INGB 0005583116
ABN Amro Bank: NL05 ABNA 0496189905

Adres Welkom Dorp
Herman Steur Mawatha 1
Wilagedera - Gonawilla
Sri Lanka

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief, met als doel u als donateur te informeren over de activiteiten van Family Help Programme.
Mocht u het toezenden hiervan niet op prijs stellen laat u ons dit dan even weten (tel.: 053 - 4757473 of per mail info@fhpholland.nl).

