Chiro Adelheid gaat bouwen
Beste Kruibekenaars
Wat voor velen meer leek op een droom wordt nu realiteit. Ja, Chiro Adelheid gaat bouwen. Vandaag
zijn we volop bezig met de voorbereidingen en het opstellen van de eisen voor het nieuwe gebouw
en de aanpassingen aan het oude gebouw.
Wat betekent dit?
Hoe het geheel er gaat uitzien staat nog niet vast. Hiervoor zullen we een architect onder de arm
nemen. Wat al vast staat is dat we het voorplein niet meer gaan gebruiken. Alle activiteiten zullen
plaats vinden op een vernieuwd en groter achterplein. Op dit achterplein zal ook een nieuw
gebouw komen.
We hopen een eerste ontwerp klaar te hebben na de zomervakantie. Als alles meezit hebben we
mogelijks een bouwvergunning tegen eind 2016, begin 2017.
De absoluut noodzakelijke subsidies zullen bekomen worden dankzij de gemeente, de Parochiale
Werken en vele andere sponsors. We willen hen dan ook langs deze weg nogmaals hartelijk
bedanken.
Maar we zijn er nog lang niet. Bouwen kost geld.
Hoe gaat het verder om geld in te zamelen?
Door allerlei activiteiten op touw gezet door de chiroleden zelf, oud-leiding en met de hulp van vele
chirosympathisanten, hopen we een zo groot mogelijk bedrag samen te kunnen brengen.
Uiteraard kan het ook op een andere manier, een manier die fiscaal gunstig is voor u.

SPONSOR CHIRO ADELHEID EN BESPAAR OP UW BELASTINGEN
Via een fiscaalgunstige gift kan u ons helpen geld in te zamelen. Hieronder zeggen we hoe u dit
praktisch kan doen.
Verder beloven we u zeker op de hoogte houden van de vorderingen der werken en de hiervoor
georganiseerde activiteiten. Een en ander kan u zelf ontdekken op www.adelheid@work.be
Alvast bedankt voor uw steun en tot binnenkort.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------De praktische schikkingen voor fiscale giften nog eens samengevat:
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar, m.a.w. als u ons 40 euro (meer mag ook) overschrijft,
krijgt u er ongeveer de helft van terug via de belastingen terwijl de Chiro het volle bedrag ontvangt.

De storting dient echter te gebeuren via de kleine omweg van Chirojeugd Vlaanderen, omdat enkel
zij hiervoor door de fiscus erkend zijn. Chirojeugd Vlaanderen stort het bedrag dan door aan Chiro
Adelheid Kruibeke.
Let op: Giften aftrekbaar van uw belastbare inkomsten 2016 moeten vóór 31 december 2016 gestort
zijn.
Indien u ons project wil steunen - waarvoor onze bijzondere dank - doe het dan snel en wel via :
rekeningnummer BE67 0000 1507 2887 t.a.v. Chirojeugd Vlaanderen vzw, Kipdorp 30 - 2000
Antwerpen met vermelding: "gift voor Chiro Adelheid - stamnummer OM/2304".

