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Beschikking
Algemeen Nut Beogende lnstelling

I

I

I

I

I

)

I
I
I

Rostbus 70505 5201 CG's-Hertogenbosch
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STICHTING VRIENDEN BLLJE PLANET HARP
ENSEMBLE
DE HUIKERT 13
5674 RG NUENEN
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Dagtekening
15 mei 2012
Fiscaal nummer

851287 153
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Dossiernummer
81 610
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Per 10 januari 2012 merkt de Belastingdienst uw instelling aan als
Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI)
U heeft een Aanvraag besctrikking algemeen nut beogende instellrrrg ingediend.
Op basis van de door u verstrekte gegevens blijkt dat de Belastingdienst uw
instelling kan aanmerken als een algemeen nut beogende instelling.
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De aanrnerking geldt voor onbepaalde tiid, maar de Belastingdienst kan
controleren oÍ uw instelling (nog) aan de voonryaarden voldoet.
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Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001 en
geldt zolang u voldoet aan de eisen voor een dergelijke instelling.
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De voorzitter van het managementleam van hel Belastingkantoor.
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Bezwaar maken
Als u het niel eens hent rnet deze
beschikking kunt u binnen zes weken een
bezwaarschriÍt indienen bij onderverrneld
adres. Uw bezwaarschriÍt is
tijdig als het binnen zes weken per post is
bezorgd en niet later dan een week na
afloop van die termijn door de
Belastingdienst is ontvangen.
Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en
het Íiscaal nummer dat bovenaan de
beschikking is aÍgedrukt.
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Adres voor het indienen van een
bezwaarschriÍt
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Belasti ngd ienst/Oost Brabant
Kantoo r's- Hertogenbosch

ANBI tearn
Postbus 70505

5201 CG's-llertogenbosch
Meer inÍormatie
Voor meer iníormatie over de beschiliking
kunt u contacl opnemen met 073-6245848.
Voor algemene inÍormatie kijk op
www.belastingdienst.nl. OÍ bel met de
BelastingteleÍoon 0800-0543. De
BelastingTeleÍoon kunt u bereiken op
maandag tot en met donderdag van 8.00 tot
20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00
uur.
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