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Belasti ngdienst

Postbus 70505 5201 CG 's-Hertogenbosch

Stichting ACNS Projecthulp
Kloosterstraat 15a
1115 SJ DUIVENDRECHT

Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst uw instelling aan als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

U heeft een aanvraag Algemeen Nut Beogende Instelling ingediend. Op
basis van de door u verstrekte gegevens blijkt dat de Belastingdienst uw
instelling kan aanmerken als een kerkelijke, levensbeschouwelijke,
charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende
instelling.

De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan
controleren of uw instelling (nog) aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt
daarvoor een Opgaaf Algemeen nut beogende instelling. Deze moet u altijd
invullen en terugsturen naar de Belastingdienst.---r-e-ze~stiSsilT~eo-a-S~n'ffil<ero.3'3-wet inkomstenBelasting 2
geldt zolang u voldoet aan de eisen voor een dergelijke instelling.
Hierbij worden de eerder op dit fiscaalnummer afgegeven beschikkingen
ingetrokken.

Beschikking
Algemeen Nut Beogende Instelling

Dagtekening
8juni 2009

Fiscaalnummer
8003.03.933

Dossiernummer
3304

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met deze
beschikking kunt u binnen zes weken een
bezwaarschrift indienen bij ondervermeld
adres. Uw bezwaarschrift 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 fiscaal nummer dat
bovenaan de beschikking is afgedrukt.

en
Adres voor het indienen van een
bezwaarschrift:
Belastingdienst/Oost Brabant
Kantoor 's-Hertogenbosch
ANBI team
p.a. Postbus 2510
6401 DA Heerlen

De voorzitter van het managementteam van het Belastingkantoor

Het belastingkantoor
De ANBI-regeling wordt uitgevoerd door
Belastingdienst/Oost Brabant
Kantoor 's-Hertogenbosch
ANBI team

Meer informatie
Voor meer informatie over de beschikking
kunt u contact opnemen met 073-6245848.
Voor algemene informatie kijk op
www.belastingdienst.nl. Of bel met de
Belastingtelefoon 0800-0543. De
Belastingtelefoon 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.


