Jaarverslag 2020
De s ch ng hee Osho’s visie weer onder de aandacht gebracht in Nederland.
Osho TV
Toespraken van Osho worden wekelijks op lokale tv-zenders (met Nederlandse onder teling) in
Amsterdam, Ro erdam en Den Haag uitgezonden. De uitzendingen in Utrecht zijn gestopt
vanwege de aanhoudende begro ngstekorten van de laatste jaren. Via onze website zijn de
uitzendingen ook overal elders in Nederland te volgen. www.vriendenvanosho.nl
Informa e en actualiteiten
Via website, facebook en nieuwsbrief wordt nieuws gegeven en informa e over boeken, plaatsen
waar je kunt mediteren of groepen doen, evenementen en concerten:
www.vriendenvanosho.nl
www.facebook.com/vrienden-van-osho
Osho Fes vals
Er is een Osho Fes val gehouden in Osho Wajid in Den Haag in januari en een Osho Celebra on
Fes val in de Humaniversty in maart. www.oshofes val.nl
Opleidingen
In verband met de corona is de 'Opleiding tot Osho Medita ebegeleider' dit jaar via Zoom
gehouden, begeleid door Garimo Ackermann en Sudheer Niet.
De geplande opleiding voor 'Praten met je body-mind' is uitgesteld tot volgend jaar, evenals een
nieuwe opleiding tot medita ebegeleider in Osho Wajid in Den Haag.
Steun aan ini a even van vrienden van Osho
Het afgelopen jaar is nanciële steun verleend aan:
1. Sannyas Wiki voor lopende kosten en om een scanner aan te scha en voor het digitaliseren
van archiefmateriaal. www.sannyas.wiki
2. De Medita etuin in Amsterdam Amstelpark voor de notariskosten van het opstellen van de
statuten van een nieuwe s ch ng.
3. White Cloud Ashram in Nieuw Scheemda voor de notariskosten van het opstellen van de
statuten van een nieuwe s ch ng.
Boeken en archiefmateriaal
Nieuwe uitgaven van Osho boeken gaan naar de Koninklijke Bibliotheek. Ze zijn nu te leen via
iedere Nederlandse bibliotheek. www.kb.nl Er wordt een begin gemaakt met een
boekeninventaris van Osho boeken die bij verschillende centra en vrienden in bezit zijn.
Archiefmateriaal gaat naar het IISG in Amsterdam en is daar beschikbaar voor iedereen die het wil
inzien: www.iisg.nl Fotomateriaal dat bij IISG ligt wordt in samenwerking met Sannyas Wiki op
kosten van de s ch ng gedigitaliseerd.

Srajan Coppes

ti

ti

ti

ff

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ft

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

Penningmeester

Belastingaftrek voor donateur
Donaties aftrekbaa
Karin steunt de Vrienden van Osho met € 10 per maand en krijgt een deel daarvan terug
van de belasting! Gewoon omdat ze haar periodieke gift heeft vastgelegd in een
documentje.
Donaties aan de Stichting Vrienden van Osho zijn aftrekbaar van de belasting
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Dit betekent dat je donaties onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting. De aftrek geldt voor gewone en periodieke giften,
evenals voor erfenissen en schenkingen
Aftrek van gifte
Giften aan de Stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor informatie zie
Giften bij www.belastingdienst.nl. In de praktijk zullen zulke giften pas aftrekbaar zijn
indien ze boven een bepaald drempelbedrag heen komen
Periodieke giften die voor minstens vijf jaar worden vastgelegd via een ‘Overeenkomst
periodieke gift in geld’ mogen –zonder tussenkomst van een notaris- worden afgetrokken.
Je kunt zo’n overeenkomst aanvragen bij ons, wij helpen je graag bij het invullen:
donaties@vrienden-van-osho.nl
Legateren via testamen
De Stichting mag zich verheugen in een gestage stroom van incidentele en periodieke
giften die het mogelijk maken om onze ondersteunende taak bij diverse projecten (zie het
jaarverslag) elk jaar goed te kunnen vervullen. We hebben nog nooit een projectaanvraag
hoeven weigeren. Echter, vanwege het ouder worden of overlijden van een deel van onze
donateurs moet toch op een gestage daling van de opbrengst van donaties worden
gerekend. Daarom vragen we onze donateurs om eens te overwegen of je de Stichting wilt
opnemen in je testament
Je kunt de Stichting een erfenis nalaten, maar dan moet dit wel in je testament zijn
vastgelegd. Voor vragen over het opstellen of wijzigen van een testament kun je terecht op
www.notaris.nl
De Stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en
schenkingen. Voor meer informatie zie Erfenissen bij www.belastingdienst.nl of schrijf ons:
donaties@vrienden-van-osho.nl
ANB
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling. Dit betekent dat elk jaar publicatie van een nanciële verantwoording wordt
vereist. Voor deze informatie, zie de link ANBI op onze website vrienden-van-osho.nl
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Bovenstaande tekst is opgenomen op onze website onder de link 'Belastingaftrek voor-donateurs'.
Daar kun je de links in de tekst aanklikken voor meer informatie.

