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Geert Jan Bittink; Steunjeclub.nl

Van: Geert Jan Bittink; Steunjeclub.nl [info@steunjeclub.nl]
Verzonden: donderdag 18 april 2013 8:51
Aan: 'E.vHijum@tweedekamer.nl'; 'pieter.omtzigt@tweedekamer.nl'; 't.vdijck@tweedekamer.nl'; 

'h.nepperus@tweedekamer.nl'; 'marianne.thieme@tweedekamer.nl'; 'f.bashir@tweedekamer.nl'; 
'm.vos@tweedekamer.nl'; 'm.harbers@tweedekamer.nl'; 'e.dijkgraaf@tweedekamer.nl'; 
'e.groot@tweedekamer.nl'; 'j.klaver@tweedekamer.nl'; 'w.koolmees@tweedekamer.nl'; 
'r.vvliet@tweedekamer.nl'; 'e.ziengs@tweedekamer.nl'; 'c.schouten@tweedekamer.nl'; 
'j.kerstens@tweedekamer.nl'; 'n.klein@tweedekamer.nl'; 'a.merkies@tweedekamer.nl'; 
'h.nijboer@tweedekamer.nl'; 'm.verheijen@tweedekamer.nl'; 's.vweijenberg@tweedekamer.nl'; 
'p.heijnen@tweedekamer.nl'; 'c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl'; 'b.vtwout@tweedekamer.nl'; 
's.ozturk@tweedekamer.nl'; 'aukjedevries@tweedekamer.nl'

CC: 'cie.fin@tweedekamer.nl'; 'Streng, JC (Hans) (PARTICULIEREN_EN_FOR)'; 'S.Talas@minfin.nl'
Onderwerp: oproep aan 'creatieve geesten'
Bijlagen: E-mail 11 0kt 2012 naar VC Financiën.pdf; Br. Cie Financiën d.d. 31 okt. 2012 reactie op e-mail 

SteunJeClub d.d.  11 okt. 2012.PDF; SteunJeClub vecht bij politiek voor verenigingsdag.pdf

Geachte leden Financiële Commissie, 
 
Betreft:  Steunstichting SBBI  &  SteunJeClub.nl 
Online geplaatst: promofilmpje waarin we het initiatief SteunJeClub nader toelichten en uitleggen: de 
link naar het filmpje: http://youtu.be/b69lMfby3uI 
 
We zijn zo dicht bij een oplossing. We weten dat het idee ‘belastingvrij verzilveren van verlofdagen’ de 
aandacht en sympathie heeft van meerdere leden van de Financiële Commissie. 
 
Via de Geefwet kennen we inmiddels de fiscale regeling Steunstichting SBBI. 
Er was al de motie Schouten/Omtzigt, 33 003 - nr. 46 d.d. 15 nov. 2011: ‘….verzoekt de Regering de 
mogelijkheid te onderzoeken hoe vakantiedagen om te zetten zijn in een gift..”. 
We hebben de reactie van de Staatssecretaris van Financiën gelezen, Kamerstukken II 2011/12, 
33006, nr. 17, pagina 9 en 10 en eveneens het verslag 33412, nr. 7 d.d. 23 oktober 2012 inzake het 
omzetten van niet gebruikte verlofdagen in een gift. 
 
Wij doen thans een oproep aan alle fiscaal – juridisch onderlegde politici & ambtenaren om met ons de 
‘brug te slaan’ tussen de fiscale faciliteit ‘steunstichting SBBI’ en het SteunJeClub-idee met als doel het 
belastingvrij verzilveren van verlofdagen als perspectiefvolle inkomstenbron ten bate van het 
verenigingsleven (en goede doelen organisaties) te realiseren.  
 
Het motto van SteunJeClub.nl ‘Durf te Delen’ is gekoppeld aan een perspectief: ‘Win Samen’. 
Van harte hopen wij dat de gevraagde fiscale vrijstelling alsnog een feit wordt.   
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
Geert Jan Bittink 
Initiatiefnemer/voorzitter stichting SteunJeClub.nl  
www.steunjeclub.nl 
www.steunjeclub.wordpress.com (tijdelijk voor actuele informatie) 
info@steunjeclub.nl 
06 2219 6414 
 


