
STICHTING
HIDDE HELPT

HARTELIJK
BEDANKT!

FIJNE DAGEN! ANBI STATUS
Een van de mijlpalen dit jaar bereikten wij
op 23 september, toen Stichting Hidde
Helpt werd aangemerkt als ANBI:
Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit kan prettige gevolgen hebben voor u als
donateur. U kunt namelijk aftrek krijgen in
uw aangifte inkomstenbelasting. Deze
aftrek is afhankelijk van het soort gift: een
periodieke - of een eenmalige gift.

Periodieke gift
Als uw gift aan de voorwaarden voldoet
mag u het hele bedrag van de gift
aftrekken. Er geldt geen drempel en geen
maximumbedrag voor periodieke giften.

Gewone gift
Als uw gift voldoet aan de voorwaarden
voor gewone giften, dan mag u het bedrag
van de gift aftrekken. Er geldt wel een
drempel en een maximum voor gewone
giften. 

Meer informatie vindt u op
www.belastingdienst.nl/anbi

CHAMPAGNE!

Nog een paar dagen en dan sluit
Stichting Hidde Helpt haar eerste
volledige boekjaar af. Het jaar is voorbij
gevlogen en wat hebben we geweldige
momenten beleefd. 

Sinds de lancering van de stichting op 18
september 2021 heeft de fondsenwerving
een vlucht genomen en mochten we ruim
€18.000 ontvangen. Daar zijn we
ongelofelijk dankbaar voor en willen we al
onze donateurs heel hartelijk voor
bedanken!

Met de opbrengst van de
Champagneactie erbij hebben we
inmiddels ruim 16% van het doelbedrag
behaald! Daar zijn we super trots op en
blij mee!

Het voelt geweldig om u op deze plek hele
fijne kerstdagen te wensen en het
allerbeste voor het nieuwe jaar!

We hopen dat u kunt genieten van twee (of
meer) dagen van rust, bezinning en
samenzijn met degenen waar u van houdt.
Voor zover het ons allen gegeven is, sinds
Corona het leven beheerst. 

Natuurlijk denken we aan Hidde en aan de
mensen om ons heen die dierbaren moeten
missen, die ziek zijn of alleen. We wensen
iedereen troost, hoop en licht.  

Warme kerstgroet,

Esther Kuperus
Hanneke Spath en 
Marieke Lemmers

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Stichting Hidde Helpt! 
Het zal u niet ontgaan zijn dat wij de afgelopen maanden geld
hebben ingezameld met onze eerste Champagne Actie.
Verderop in deze nieuwsbrief onthullen we de opbrengst. Op
deze plek kunnen we wel alvast verklappen dat we een
hartverwarmend aantal flessen Champagne hebben kunnen
verkopen. Door heel Nederland en zelfs daarbuiten genieten
vrienden, familie, collega's, clubgenoten en zakenrelaties van
een heerlijk glas bubbels! 
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Niet één maar twee keer reden we naar Frankrijk om Champagne te halen. Zo
overweldigend was de animo voor de actie. En dat snappen wij natuurlijk maar al
te goed: Champagne is altijd een goed idee. Of u nu en fles cadeau doet of hem

lekker zelf leegdrinkt! 
 

In totaal hebben we 452 flessen mogen verkopen! Geweldig aantal vindt u niet?
Daarmee genieten alle vrienden, familieleden, collega's, artsen, sprekers,

clubgenoten en zakenrelaties van ons en onze klanten deze feestdagen van een
heerlijk glas bubbels!!

 
Vanaf eind november hebben we Champagne bezorgd in heel Nederland, soms

gezellig met het hele gezin. Het was een groot feest! Daarnaast zijn we heel trots
dat we zowel de relatiegeschenken van Finserad Accountancy & Fiscale diensten

als van Appels Notarissen hebben mogen verzorgen.
 

Met de aankoop van Champagne en extra donaties heeft u Stichting Hidde Helpt
gesteund met het geweldige bedrag van:

€ 5450
 
 

Heel hartelijk dank aan al onze klanten!!

DE STEUN VAN
APPELS
NOTARISSEN 
Zoals u wellicht weet heeft Harry
Huijbers, notaris bij Appels Notarissen te
Tilburg een fantastische bijdrage
geleverd door op 25 oktober 2020
Stichting Hidde Helpt op te richten. 

Ruim een jaar later mogen wij opnieuw
steun van Harry ontvangen, dit keer in de
vorm van een Champagne bestelling.
Namens Appels Notarissen zijn de
flessen bubbels bezorgd bij de relaties
van het notariskantoor.

Harry: 
"Toen Hidde overleed voelde ik mĳ vaak
machteloos. Hoe kon ik mĳn vrienden Niels
en Marieke helpen met het grootste verdriet
van hun leven? Door Stichting Hidde Helpt
op te richten en onze relatiegeschenken bĳ
hen te bestellen, kan ik een tastbare bĳdrage
leveren. Dat voelt goed!" 

OPBRENGST CHAMPAGNE ACTIE 2021

GESCHENKEN
VOOR KLANTEN
VAN FINSERAD
Ton en Xander van Dinten, vader en
zoon, zijn directeur van Finserad
Accountancy & Fiscale diensten. Dit jaar
bedanken zij hun klanten en relaties met
een heerlijke fles Champagne. Daarmee
steunen zij Stichting Hidde Helpt.

Xander:
"Wĳ vinden het mooi dat wĳ op deze
manier een bĳdrage kunnen leveren aan de
actie Behouden Hart. 
Het is van groot belang dat artsen kunnen
leren over aangeboren hartafwĳkingen en
daarmee de zorg voor hun patiënten
kunnen verbeteren. Of zelfs hun levens
kunnen redden. Want ieder kind dat
overlĳdt aan zĳn of haar hartafwĳking is
er één teveel!"

2022.. EN DOOR!
We werken aan vergroting van ons
netwerk en maken kennis met
bestuurders van andere stichtingen. Dit
zetten we door in 2022. Net als het
verder uitwerken van de initiatieven die
we de afgelopen maanden zijn gestart. 

In het nieuwe jaar bepalen wij als bestuur
van Stichting Hidde Helpt hoe wij de
fondsenwerving verder vorm gaan
geven. We gaan de verschillende vormen
van fondsenwerving op een rij zetten en
kijken wat voor ons mogelijk is en goed
voelt. Welke samenwerkingen kunnen we
aangaan? Gaan we een crowdfunding
starten? En welke hulp hebben we
daarbij nodig? Mocht u hier tips of
ideeën over hebben, graag! Bel of mail
naar info@hiddehelpt.org.

Een paar tipjes van de sluier kunnen we
alvast oplichten: we maken deel uit van
de projectgroep die vorige week een
aanvraag indiende voor een
Stimuleringsbijdrage van Stichting
Hartekind. In de volgende nieuwsbrief
kunnen wij hier meer over vertellen. 
En natuurlijk organiseren wij in het
najaar opnieuw een Champagne Actie! 


