
Belast ingdienst
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STICHTING DE REGENBOOGBOOM
P/A POSTBUS 329
3760 AH SOEST
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I PeÍ 01 januari 2008 merkt de Belastingdienst uw instelling aan als

lntg.r*"n Nul Beogende Instell ing (ANBI)

I U heett een Aanvraag Algemeen nut beogende instelling ingediend. Op basis van

lae Uoor u verslrekte gegevens bliikt dat de Belastingdienst uw instelling kan

laanmerken als een kerkelijke, levensbeschouweliike, charitatieve, culturele,

lwelenschappeli jke oÍ algemeen nut beogende instell ing.

De aanmerking geldt voor onbepaalde tiid, maar de Belastingdienst kan

conlroleren oÍ uw instellinS (noS) aan de voorwaarden voldoet. U onlvangt
daarvoor een Opgaaf Algemeen nut beogende instelling. Deze moet u allijd

invullen en lerugsluren naar de Belastingdienst-

Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomslenbelasting 2001 en

geldt zolang u voldoet aan de eisen voor een dergeli ike instell ing.

De voorzitter van hel managementteam van het Belastingkantoor.

Beschikking
Algemeen Nut Beogende Instelling

loagtelrening
104 april 2008

lFiscaal nummer

I aoes ss ozo

lDossiernummer
l2o 472

Bezwaar maken
Als u het niel eens bent mel deze
beschikking kunt u binnen zes weken een
bezwaarschriÍt indienen bij ondervermeld
adres. Uw bezwaarschrift is
tijdig als het binnen zes weken per post is
bezorgd en niet laler dan een week na
aÍloop van die termijn door de
Belastingdiensl is ontuangen.
Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en
het Íiscaal nummer dal bovenaan de

beschikking is aÍgedrukt.

Adres voor hel indienen van een
bezwaarschriÍt
Belastin gdienst/Oost Brabant
Kanloor's-Hertogenbosch
ANBI team
P/a Postbus 2510
il01 DA Heerlen

Meer inÍormatie
Voor meer inÍormatie over de beschikking
Kunt u conlact opnemen met 073-6245848.
Voor algemene inÍormatie kijk op
www.belaslingdienst.nl. OÍ bel met de
BelastingteleÍoon 0800-0543. De
BelastingTeleÍoon kunl u bereiken op
Maandag tot en mel donderdag van 8.00 tot
20.00 uur en op vri jdag van 8.00 tot 17.00

uur.
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