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I fk merk uw instell ing vanaÍ 01 januara 2014 aan als algemeen nut
lbeogende instell ing (ANBI) en ook als culturele ANBI.

lk heb van uw instell ing het Íormulier Aanvraag beschikking algemeen nut
beogende instell ing ontvangen. u verzoekt in dit Íormulier ook om
aanwijzing als cullurele ANBI.

Uit de gegevens die u hebt ingevuld, bli jkt clat uw instell ing in aanmerking
komt voor aanwijzing als culturele ANBI.

Deze beslissing geldt voor onbepaalde ti jd. Wij kunnen later conlroleren
oÍ uw instell ing nog aan de voorwaarden voldoet.
ziin er wijzigingen die van invloed kunnen ziln op de ANB|-status?
U moet deze wijzigingen dan schriÍteli jk doorgeven aan het ANBI-team.

De inspedeuÍ van Belastingd ienst kanto,:r's- l'ieito genb.isch

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u bezwaar maken. Stuur een brieÍ
naar onderstaand adres.
Uw bezwaar moet uiterlijk zes weken na de
datum rechts boven aan deze beschikking bij
ons binnen zijn. Vermeld alti jd de reden
van uw bezwaar en het RS|N/Íiscaal nummer
dat boven aan de beschikking is aÍgedrukt.

Correspondentieadres
Belastingdienst
Kantoor's-Hertogênbosch
ANBI team
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Belt u dan met het
ANBI-team: (088) '15 79 026. Meer inÍormatie
vindt u ook op www.belastingdienst.nl.
OÍ bel voor algemene inÍormatie de
BelastingTeleÍoon: 0800 - 0S4S, van maandal
tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
en op vri jdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Beschikking
Algemeen Nut Beogende Instell ing

lDagtekening
l2s jul i  2o14

lnstrurtr"aal nummer
18041 23032

loossiernummer
ls1 74e
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