
1.5 miljoen verlofdagen
€ 237 miljoen

Geachte Minsterraad en leden van de Tweede Kamer,

Wij vragen u om een fi scale maatregel die het voor mensen mogelijk maakt om jaarlijks een verlofdag
belasti ngvrij te verzilveren ten bate van een vereniging of goed doel naar eigen keuze.

Wij vragen u niet om subsidie.
Wij vragen u ook niet om teruggave van belasti nggelden.
Wij vragen u om een gunst.
Wij vragen u om af te zien van belasti nginkomsten die u anders ook niet zou ontvangen.

SteunJeClub: een jaarlijkse acti e die keuzes van mensen respecteert en de mogelijkheid biedt om wat
extra te doen voor een club of goed doel, zonder dat dit invloed heeft  op het besteedbaar inkomen.

JA zegt de Nederlandse beroepsbevolking.
JA zeggen tal van organisati es en bedrijven.
JA zeggen verenigingen en goede doelen organisati es.
JA zeggen bekende Nederlanders en verschillende politi ci.
JA zegt ook uw politi ek achterban.

Slechts uw JA-woord scheidt het verenigingsleven van een fl inke extra inkomstenbron.

Laten we samen de brug slaan tussen de fi scale faciliteit ‘Steunsti chti ng SBBI’ en het SteunJeClub-idee,
belasti ngvrij verzilveren van verlofdagen.

Sti chti ng SteunJeClub.nl
Geert Jan Bitti  nk - 06 2219 6414
info@steunjeclub – www.SteunJeClub.nl -www.TopTalentTwente.nl



Het SteunJeClub-koff ertje staat symbool voor de bereidheid van heel veel mensen om een verlofdag belasti ngvrij te verzilveren 
voor een vereniging of goed doel naar keuze. De Minister van Financiën heeft  ‘de sleutel’ in handen om het aanbod van de 
bevolking toegankelijk te maken voor ti enduizenden verenigingen. Sinds Prinsjesdag 2008 ook in lett erlijke zin, want het sleuteltje 
van het SteunJeClub-koff ertje is aan de Minister van Financiën per aangetekende brief toegestuurd. Inmiddels, zo is ons schrift elijk 
bevesti gd, overgedragen aan de huidige Minister van Financiën.

De sti chti ng SteunJeClub.nl helpt amateurverenigingen en evenementenorganisati es bij het verwerven van extra inkomsten. 
SteunJeClub doet daarbij een beroep op medewerking van overheden, het bedrijfsleven en andere organisati es die zich willen 
inzett en voor de kwaliteit, diversiteit en conti nuïteit van het verenigingsleven.
SteunJeClub.nl is tevens initi ati efnemer van het project TopTalentTwente.nl

Holland Ladies Tour 2012: v.l.n.r. Marissa Ott en, Kim de Baat, Sandra van Veghel en Bianca van den Hoek


