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VOORWOORD
Het is al weer een half jaar geleden dat onze laatste nieuwsbrief bij u “op de mat lag”. In dat
halfjaar is er, weer heel wat gebeurd. Niet wat betreft de renovatie, want daarvoor zijn we
nog in afwachting van de beslissing bij het NCDO. Het NCDO…….Weet u het nog! ? Nationale
Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Deze nationale
commissie, die gefinancierd wordt door het ministerie van ontwikkelings-samenwerking,
verdubbelt elke euro die we rechtstreeks in Albanië uitgeven. Dat houdt wel in dat alles
administratief heel goed in orde moet zijn. Zo moet eerst het oude project worden
afgesloten en goedgekeurd, alvorens we een nieuw project kunnen opstarten. Dat oude
project, de renovatie van het sanitair, heeft dat stadium nu bereikt. Zodoende hebben we nu
het volgende project ingediend. Dit zal gaan om de renovatie van alle deuren, ramen en
kozijnen in de kliniek, de volledige elektriciteitsinstallatie en de renovatie van de gehele
derde verdieping. De tekeningen, offertes van de aannemer in Albanië en de begroting zijn
verstuurd naar het NCDO, en als het goed is weten we binnen circa 10 weken of het project
wordt goedgekeurd. We verwachten van wel. Dat zou betekenen dat in februari de aannemer
kan beginnen. We zijn heel blij dat we al zo ver zijn gekomen, mede dankzij uw donaties. En
daar gaan we ook nu weer een beroep op doen. De financiering van deze grote renovatie houdt
in dat onze bankrekening weer aardig geplunderd is. En na ‘dit project’ zijn we nog niet klaar.
Er zijn nog een aantal andere verdiepingen, er moet nog een fatsoenlijke receptie komen, en
wat te denken van bedden en matrassen want die zijn ook nog niet aangepakt. Neem maar
eens een kijkje op onze website. Daar kunt u zien wat er na deze renovatie nog allemaal
gedaan moet worden. En kijkt u dan eens of u ons daar weer een keer bij wilt helpen. Er zijn
gelukkig een aantal bedrijven die ons regelmatig sponsoren. Dat sponsoren niet alleen
menselijk maar daarnaast ook fiscaal iets kan opleveren willen we u, naast het voorstellen van
onze nieuwe penningmeester, in deze nieuwsbrief uitleggen.

EVEN VOORSTELLEN - onze nieuwe penningmeester.
Ik ben Bartele ten Hoeve 29 jaar en woonachtig in Rotterdam. Ik ben sinds 1 jaar actief bij
de Stichting Joop naar Albanië. Twee jaar geleden kwam ik in contact met de Stichting Joop
naar Albanië, door mijn, inmiddels huidige vrouw Selma Postma, die vanaf de beginperiode bij

Joop is betrokken. Joop’s enthousiasme en gedrevenheid waren één van de redenen om meer
betrokken te raken bij Joop naar Albanië. Daarnaast waren de omstandigheden waarin
kinderen in dit ziekenhuis geboren werden werkelijk onvoorstelbaar. Dat dergelijke
omstandigheden op slechts 2600 km van Nederland nog voorkwamen is iets waar je als
Nederlander niet bij stil staat. Het feit dat wij in Nederland zorgeloos kunnen leven is iets
wat wij maar al te vaak voor normaal houden.
Voor mij is dit ook een mogelijkheid om die rijkdom in een ander
perspectief te kunnen zien, en de mensen in Albanië een beetje te laten
delen in onze voorspoed. Daarbij is opzet van Joop naar Albanië niet zo zeer
gericht op het sturen van hulpgoederen maar op het verzorgen van
faciliteiten waardoor de omstandigheden verder kunnen verbeteren. Dit
houdt in dat er ook wordt verwacht dat het gebouw in de toekomst wordt
onderhouden door de lokale ziekenhuisdirectie en al het overige personeel.
Het zorgt daarmee niet voor een tijdelijke oplossing maar voor een
structurele verbetering van de omstandigheden voor de mensen. Al de
materialen benodigd voor de renovatie worden in Albanië aangekocht. Ook
de aannemer is Albanees. De renovatie van het ziekenhuis levert dus niet
alleen iets op voor de lokale vrouwen, maar zorgt voor meer werk en
inkomsten voor de lokale economie.
Op dit moment is project 2 afgerond en wordt er begonnen met project 3. Als onderdeel van
dit project zullen de kozijnen worden vervangen, zowel binnen als buiten, de elektrische
installatie worden gerepareerd en gedeeltelijk vervangen, en zal de derde verdieping worden
gerenoveerd. In totaal zal dit project 100.000 euro kosten waaraan het NCDO 50.000 euro
bijdraagt. Op dit moment zijn sponsors onze belangrijkste bron van inkomsten. Dit zijn dan
zowel particulieren alsook bedrijven. Daarnaast wordt elke euro die wordt gebruikt voor het
project verdubbeld door het NCDO. Alle mensen die betrokken zijn bij Joop naar Albanië
werken op een vrijwilligersbases. Het gedoneerde geld komt dan ook bijna voor de volle 100%
ten goede aan het project. Uiteraard wordt er ook gekeken naar andere mogelijkheden om
fondsen te werven. Helaas zijn wij hierbij voor de sponsorloterij te licht bevonden. Als
relatief kleine partij is het lastig om bij de grote organisaties voet aan de grond te krijgen.
Uiteraard is er, ondanks de huidige voortgang van het project, nog een hoop werk te
verzetten. We willen dan ook iedereen die geïnteresseerd is in dit project wijzen op de
website www.joopnaaralbanie.nl. Hier vindt u meer informatie over het project en kunt u aan
de hand van foto’s zien wat er allemaal al is gedaan en belangrijker nog wat er allemaal nog
moet gebeuren. Hierbij hebben wij uw hulp nodig.

SCHENKEN AAN EEN GOED DOEL - hoe zit dat fiscaal?
Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden om schenkingen aan o.a. stichtingen
aftrekbaar te laten zijn voor de belasting. Een aantal van u maakt regelmatig per bank of giro
een bedrag over aan onze Stichting. Voor het schenken van geld aan een goed doel zijn er
fiscale regelingen t.w.:

1. Geven via giro of bank.U kunt schenken door het bedrag gewoon via uw eigen bank of
giro over te maken naar de rekening van De Stichting Joop naar Albanië. Uw
dagafschrift is voldoende bewijs voor de fiscus. Indien uw giften boven een door de

2.

3.

fiscus bepaalde drempel uitkomen zijn deze aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Notariële akte voor particulieren: fiscaal voordeling schenken aan goede
doelen.Wanneer u enkele jaren na elkaar aan een goed doel wilt geven zijn de
belastingregels nog meer in uw voordeel. Het is fiscaal voordeliger om enkele
opeenvolgende jaren, tenminste vijf, aan een goed doel te schenken. Hiervoor moet u
de schenking wel laten vastleggen in een notariële akte. Deze schenkingen zijn volledig
aftrekbaar en er zijn geen minimum of maximum bedragen verbonden aan deze
schenkingen. De kosten van de notariële akte mag u bij het bedrag van de schenking
optellen en eveneens van de belasting aftrekken. De fiscus spreekt in het geval van
periodieke schenkingen van “giften in de vorm van termijnen van lijfrenten”. De
kosten van het opmaken van een notariële akte liggen tussen de € 50 en € 350,
afhankelijk van de notaris. Voor algemene informatie kunt u bellen met de
Notaristelefoon, 0900-3469393. Het telefonische advies is gratis.
Schenkingen door bedrijven. Ook bedrijven kunnen giften aftrekken van de
belasting. De regeling daarvoor is vrij eenvoudig. De giften van bedrijven zijn namelijk
aftrekbaar als deze giften hoger zijn dan € 227. Het aftrekbare bedrag mag niet
hoger zijn dan 6 procent van de totale nettowinst van zo’n bedrijf in een jaar. Méér
schenken mag dus wel, maar het meerdere is dan geen aftrekpost meer.
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