
 

 

 
 
 
 
Gewaardeerde Rohda-sponsor, 
 
U heeft er misschien over gehoord of gelezen. Er staan bij Rohda’76 grote dingen te gebeuren. Rond 
de zomervakantie willen we starten met de bouw van twee nieuwe kleedkamers. Een noodzakelijke 
uitbreiding. De vereniging groeit namelijk nog steeds. Dat maakt een vergroting van de 
kleedkamercapaciteit noodzakelijk. 
 
Het begin is er 
De aanbouw gaat Rohda’76 rond de € 50.000 kosten. Bij de gemeente is een vergunning 
aangevraagd. De bouw begint zodra de financiering volledig rond is. Gelukkig heeft de Club van 
Honderd van Rohda’76 al een bedrag van € 20.000 toegezegd.  
 
Er is meer nodig 
Maar er zijn meer euro’s nodig. Als iedereen meedenkt en -helpt kan Rohda’76 aan het ontbrekende 
geld komen. Bijvoorbeeld door fondsen aan te schrijven, acties uit te voeren die geld opleveren en 
het verrichten van zelfwerkzaamheid.  
 
Afname van bouwpakketjes 
Tegen betaling kunnen leden ook pakketjes afnemen van € 50 (emmer), respectievelijk € 100 
(kruiwagen) en € 500 (hijskraan). In de bijlage ziet u waar de pakketjes uit bestaan én wat wij daar 
aan tegenover stellen.  
 
Draagt u een steentje bij? 
Uiteraard appreciëren wij het in hoge mate als ook u een financieel steentje wilt bijdragen. Dat gaat 
vrij eenvoudig. U vult het bijgaande formulier in en retourneert dat naar bouw@rohda76.nl. Een 
papieren versie inleveren kan in de kantine van Rohda’76 of per post sturen naar Rohda’76, postbus 
111, 2410 AC Bodegraven. 
 
Meer weten? 
Wilt u meer weten over deze actie of wenst u ergens een toelichting op, dan kunt u contact 
opnemen met Benjamin Rutjens. Hij coördineert namens Rohda’76 de wervingsactie. Hij is 
bereikbaar via 06-28959482 of bouw@rohda76.nl. Op de website van de vereniging vindt u uiteraard 
ook de nodige informatie: www.rohda76.nl.  
 
Met sportieve groet, 
 
 
Bestuur Rohda’76 
 
Benjamin Rutjens,     Arjan Griffioen, 
 
 
Bestuurslid sponsorzaken    Voorzitter 
 
 
 
Bijlage 
- Deelnameformulier ‘Draag je steentje bij’ 



 

 

 

 
 
 

Pakket ‘Emmer’        t.w.v. € 50,-              Aantal: 
 Logo met hyperlink op sponsorpagina van www.rohda76.nl  
 Eervolle vermelding in de kantine van Rohda’76  
 Uitnodiging voor weldoenersavond bij Rohda’76 

 
 

Pakket ‘Kruiwagen’        t.w.v. € 100,-             Aantal: 
 Logo met hyperlink op sponsorpagina van www.rohda76.nl  
 Eervolle vermelding in de kantine van Rohda’76  
 Uitnodiging voor weldoenersavond bij Rohda’76 
 Vermelding op de voetbalkrant in de kantine 

 
 

Pakket ‘Hijskraan’         Vanaf € 500,-             Aantal: 
 Logo met hyperlink op sponsorpagina van www.rohda76.nl  
 Eervolle vermelding in de kantine van Rohda’76     
 Uitnodiging voor weldoenersavond bij Rohda’76 
 Vermelding op de voetbalkrant in de kantine 
 Vermelding in het persbericht rondom de bouw 
 Verdere invulling In overleg te bepalen (tijdelijk of permanent) 

 
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode: …………………………….. Plaats : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer: …………………………… E-mailadres: ……………………………………………………………………….. 
 
Handtekening voor akkoord: ……………………………………………… Datum: ………………………………………….. 
 
Het bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer 1752.38.456 t.n.v. Rohda’76 en o.v.v.  
bouw kleedkamers.  
 
Het formulier kan ingeleverd worden in de commissiekamer t.a.v. de financiële commissie. Mailen 
mag ook naar bouw@rohda76.nl.  
 
 
 

 

 
  
 
 

Schenken levert belastingvoordeel op 
Wie Rohda’76 helpt door een pakketje af te nemen, heeft hier zelf ook financieel voordeel van. Ondernemers weten 
al lang dat ze zo’n bedrag in mindering mogen brengen op hun bedrijfsresultaat. Maar ook voor particulieren ligt er 
bij de belastingdienst een voordeeltje klaar. Het onderstaande rekenvoorbeeld laat dat zien. 
 
Jan Steengoed verdient € 30.000 per jaar. Hij wil Rohda’76 graag helpen en neemt twee ‘hijskraanpakketjes’ af . Daar 
telt hij dus € 1.000 voor neer. Dan kost hem dat uiteindelijk maar € 706. 
Jan Steengoed mag namelijk die € 1.000 van de belastingdienst als gift in mindering brengen op zijn jaarinkomen. Wel 
moet hij rekening houden met een drempelbedrag van 1% (€ 300). Over het verschil van deze € 700 (€ 1.000 - € 300) 
krijgt Steengoed 42% belasting terug. Netto kost de schenking Jan Steengoed dus € 706 (€ 1.000 - € 294). 
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl  
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