Het Boshuis Nieuws

nummer 1

Zo van tijd tot tijd willen we u, alle betrokkenen bij en geïnteresseerden in Het Boshuis, informeren
over de stand van zaken en de voortgang. Wij vinden dat u, mensen in Klarenbeek en ook daarbuiten,
die hebben gegeven voor de aankoop van het kerkgebouw en/of donateur zijn om Het Boshuis voor
de toekomst in stand te houden en te waarborgen, daar zeker recht op hebben. Vandaar dit eerste
nummer van Het Boshuis Nieuws.
Stand van zaken
Wat is er gebeurd en tot stand gekomen sinds half oktober 2015?
Op zondag 11 oktober 2015 vond de laatste eucharistie viering plaats in onze parochiekerk. Aan het
eind van deze viering werd de relikwie in de altaarsteen en de ciborie op plechtige wijze door pastoor
Daggenvoorde de kerk uitgedragen nadat de godslamp was gedoofd.
Onze kerk was dus op officiële wijze aan de eredienst onttrokken.
Op donderdag 15 oktober 2015 werd door een delegatie van de Stichting Vrienden van het
Kerkgebouw in Klarenbeek (SVKK) en een afvaardiging van het kerkbestuur van Franciscus en Clara
bij notariskantoor van Drimmelen, Noordman en Slaghekke in Twello de koop van het kerkgebouw
d.m.v. het zetten van handtekeningen officieel bekrachtigd.
Tot een van de voorwaarden bij de koop van het kerkgebouw behoorde dat de Stichting Vrienden
van de Kerk in Klarenbeek (SVKK) moest zorgdragen voor het scheiden van pastorie en kerk.
Op dit moment zijn veel vrijwilligers hiermee al druk aan de slag. Mede omdat de pastorie m.i.v. 1
februari 2016 verkocht zal zijn.
Waar zijn die vele vrijwilligers nu mee bezig?
Er komt een trap in de gang achter de parochiezaal die toegang biedt tot de vroegere kapelaanskamer boven. Deze ruimte zal worden ingericht als secretariaat/vergaderruimte voor 10 personen
(De Populier).
In de parochiezaal (De Beuk) zal een keukenblok worden geplaatst en deze ruimte gaat evenals in het
verleden gebruikt worden voor de maandelijkse woensdagmorgen vieringen, koorrepetities en
vergaderruimte voor 25 personen.
Bij de ingang van Het Boshuis (De Kastanje) geschikt voor 350 – 500 personen, zullen toiletten
worden gerealiseerd, waarvan er één rolstoeltoegankelijk wordt. Ook het bestaande toilet in de gang
zal worden vernieuwd.
Voor de voormalige sacristie zijn al vergevorderde plannen om daar een familiekamer te realiseren.
Zoals u merkt is er al heel veel werk verricht en nog veel in voorbereiding.
Website
Op de website: www.hetboshuisklarenbeek.nl kunt u informatie vinden over wat er te doen is in Het
Boshuis, de agenda, enz.

Flyer
Begin 2016 is er een flyer beschikbaar. Hierin kunt u informatie vinden over hoe u in contact kunt
komen met de beheerders, de leden van het Stichtingsbestuur, wat de mogelijkheden zijn van Het
Boshuis, enz.
Bestaande DONATEURS
Velen zijn in het voorjaar donateur geworden van de Stichting Vrienden van het Kerkgebouw
Klarenbeek.
Een aantal mensen hebben hun bijdrage als donateur al overgemaakt. De meeste donateurs hebben
de Stichting gemachtigd om de bijdrage te innen.
Deze inning gaat gebeuren in maart/april/mei 2016.
DONATEUR worden
Indien u de Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Klarenbeek een warm hart toedraagt zodat het
kerkgebouw voor de volgende generatie behouden kan blijven kunt u ook donateur worden door
maandelijks of jaarlijks een financiële bijdrage te doen. Dit kan d.m.v. een machtiging en/of uw
financiële bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL 40 INGB 0006 8681 61. U kunt hiervoor
ook contact opnemen via de mail van de stichting stichtingvkk@gmail.com of bij een van de
bestuursleden van de stichting. De opbrengsten van onze activiteiten komen volledig ten goede aan
de instandhouding van het gebouw.
Belastingvoordeel giften en legaten
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze organisatie de status culturele ANBI krijgen. Om als
culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op het gebied
van kunst, cultureel en erfgoed. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra
belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren
mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen
die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de
aangifte vennootschapsbelasting.
De Stichting heeft de culturele ANBI status aangevraagd.

Gift Buurtvereniging Oudhuizerstraat
Het bestuur heeft donderdagmorgen 19 november in De Beuk (voormalige parochiezaal) een
verrassing aangeboden gekregen. Het bestuur kreeg een cheque van maar liefst 1500 euro voor de
inrichting van Het Boshuis aangeboden. De verbouwing van kerk naar gemeenschapshuis kost veel
geld en daarom is deze schenking bijzonder welkom. Ieder jaar houdt de buurtvereniging
Oudhuizerstraat in Klarenbeek een pannenkoekentocht, waarvan de opbrengst naar een goed doel in
Klarenbeek gaat. Ook dit jaar werd (bij stralend weer) in augustus een tocht gehouden met maar
liefst 422 fietsers. Een groot aantal bewoners van de Oudhuizerstraat, aangevuld met andere
vrijwilligers, konden na afloop van de fietstocht de deelnemers voorzien van een lekkere pannenkoek
en drankje. Mede door de vrolijkheid van de muziek van de IJsseltrekkers, werd het een gezellig
feestje. Door de grote deelname en de goede omzet van koffie en drankjes, kon het evenement
afgesloten worden met een flink batig saldo die bestemd werd voor Het Boshuis. Gerrit Hulshof van
de buurtvereniging vertelde dat men het werk van de SVKK bijzonder weet te waarderen en graag
het batige saldo van 2015 hiervoor heeft bestemd.

