
' Staatssecretaris kan r3o
miljoen ophalen in Twente'
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Rianne Guichelaar en Yasemin Smit van het gouden olympisch waterpoloteam overhandigen de koffer van Steun-

JeClub aan Martijn van Tol van Equinix, dat is gevestigd in de voormalige Nederlandsche Bank. foto Frans Nikkels

Ludieke actie: eigen
koffertie in kluis
Nederlandsche Bank.

ENSCHEDE - Staatssecretaris De Ja-
ger van Financiën heeft van de
stichting SteunJeClub de sleutel in
handen gekregen voor een gift van
r3o miljoen euro voor het Neder-
landse verenigingsleven. Hif ont-
ving per aangetekende post een
sleutel die past op een speciale kof-
fer, die gistermiddag op ludieke
wijze veilig werd opgeborgen in
de kluis van de vroegere Neder-
landsche Bank in Enschede.
Dit koffertje bevat 'het aanbod'
van de beroepsbevolking een ver-
loftlag belastingvrij te verzilveren
voor een vereniging of een goed

doel naar eigen keuze. ,,Uit onder-
zoeken blijkt dat ruim een miljoen
mensen aan zo'n actie willen deel-
nemen. Bij een gemiddeld dag-
loon van 13o euro kan dus r3o mil-
joen euro beschikbaar komen", al-
dus Markeloër Geertfan Bittin(
één van de initiatiefnemers van

SteunjeClub blijft actie
voeren voor'verzilveren' van

bel astingvrije verlofdag

SteunJeClub. ,,Het is nu aan de
staatssecretaris dit aanbod ook
daadwerkelijk toegankelijk te ma-
ken voor tienduizenden verenigin-
gen."
De koffer werd in de kluis gelegd

door Rianne Guichel4ar en Yase-
min Smit van het gouden olym-
pisch waterpoloteam. De stichting
SteunJeClub voelt zich nau\ry ver-
bonden met de waterpolosters.
,,Zij hebben aangetoond dat je met
doorzetten ver kunt komen", ver-
wijst Bittink naar zijn al jaren du-
rende strijd politiek Den Haag ach-
ter zich te krijgen. De leden van
de vaste Kamercommissies VWS
en Financiën krijgen vandaag een
brief van SteunJeClub.,,Daarin roe-
pen we ze op in gesprek te gaan
met de staatssecretaris over ons
voorstel een verloíilag belastingvrij
te mogen werken voor het goede
doel. We vragen niet om subsidie
maar simpelweg af te zien van be-
lastinginkomsten die het rijk an-
ders ook niet zou ontvangen."


