Verkoop van collectebonnen
Dit fenomeen deed in onze kerk al ruim 40 jaar geleden zijn intrede.
De reden voor het introduceren van collectebonnen was dat er minder met contanten gewerkt
zou moeten worden en, ook niet onbelangrijk, dat de collectegelden er hoger door zouden
kunnen uitvallen.
Dat laatste vraagt misschien om uitleg:
Doordat de gebruikers nu ook voor de (kleinere) giften in de collectes bewijsstukken hadden die
konden meetellen in de belastingaangifte om voor aftrek in aanmerking te komen kan een
belastingvoordeel worden gerealiseerd. Dat voordeel zou dan als extra aan de kerk kunnen
worden geschonken. Vandaar de visie dat met collectebonnen de collectegelden hoger zouden
kunnen uitvallen. Of dat overeenkomt met de werkelijkheid is nog maar de vraag, want jaarlijks
zien we een terugloop in de collectes. Dat komt mogelijk door verminderd kerkbezoek, maar
ook doordat er tot voor kort steeds vaker voor externe doelen werd gecollecteerd.
De collectebonnen worden al vele jaren maandelijks, veelal via contante betaling, verkocht op
de eerste maandag van de maand. Nadeel hiervan is, dat u geld moet opnemen om
collectebonnen te kopen en wij het de volgende dag weer op de rekening van de kerk moeten
afstorten. Voor alle partijen extra handelingen die bovendien nog geld kosten ook.
Vanaf maart 2013 willen we een stapje zetten om het gebruik van collectebonnen te
vergemakkelijken en te bevorderen. We willen dat als volgt inzetten:
U stort tevoren het betreffende bedrag op de rekening 3015.00.282 van de kerk onder
vermelding van bijvoorbeeld “collectebonnen 3xgroen + 2xgeel” en u kunt de collectebonnen
dan de eerste maandag van de maand ophalen in d’ Ontmoeting. Daarnaast is het vanaf
volgende maand ook mogelijk om op deze eerste maandag van de maand in d’ Ontmoeting een
éénmalige machtiging te tekenen, waarbij u akkoord gaat met het afschrijven van het door u
ontvangen bedrag aan collectebonnen.
Wilt u de collectebonnen tussentijds? Dan kunt u ze eventueel afhalen bij Ad van Andel,
Meidoornlaan 7. In dat geval moet u wel graag enkele dagen tevoren het geld gestort hebben
en uw bestelling even telefonisch melden, zodat het envelopje klaar gelegd kan worden.
Gemakkelijker kunnen we het niet maken en misschien toch een manier om meer aan het
oorspronkelijke doel te beantwoorden.
Nog even dit voor wie de collectebonnen onbekend zijn:
De groene collectebonnen vertegenwoordigen een waarde van €1,25 en er zitten 20 bonnen op
een vel. De kosten per vel zijn dus €25,-. De gele collectebonnen hebben een waarde van
€0,75 en ook daarvan zitten er 20 op een vel. Deze vellen kosten dus €15,-.
De strook die aan zo’n vel zit kan dienen als bewijslast voor de Belastingdienst als u voor aftrek
van giften in aanmerking wilt komen, maar uiteraard kunt u hiervoor ook uw bankafschrift
gebruiken. Zoals u weet is 1% van uw inkomen niet aftrekbaar (met een minimum van €60,-),
maar alles daarboven wel (tot een maximum van 10% van uw inkomen). Afhankelijk van de
belastingschaal waar uw inkomen in valt levert kan dit dus een voordeel opleveren.
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