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Stedenband in zicht!

Uitwisseling jeugd

Het college van burgemeester en wethouders gaat
een voorstel uitwerken om te komen tot een
stedenband tussen Nijkerk en Schenectady. Het
gaat er dan nu toch eindelijk van komen! Na een
bezoek aan het Beraad, waar alle fracties kennis
hebben genomen van de plannen van de stichting
heeft het CDA ons plan opgepakt en heeft vragen
gesteld aan B en W. Zij hebben gereageerd om
een lichte formele stedenband te gaan voorstellen
aan de stichting. Met het oog op 2013 willen wij
graag een officieel moment in de festiviteiten
waarin de stedenband wordt bevestigd.
Zie de bijgevoegde krantenartikelen. Wordt
vervolgd.

Educatie
Op 7 juni jl. is op de Rehoboth school de eerste
les gehouden van de leerkoffer over Arend van
Curler. Het was bijzonder leuk te zien hoe Jan de
Vries, onderwijzer op deze school, aan de hand
van de voorwerpen uit de plunjebaal, de
geschiedenis van Arend van Curler wel heel
aanschouwelijk maakte. De kinderen waren zeer
geïnteresseerd in het bevervel en konden niet
wachten de kleding aan te trekken die achter in de
klas hing. Een meisjes en jongens outfit uit de tijd
van Arend van Curler is niet iets wat je dagelijks
aan hebt.

De jeugd van Schenectady komt naar Nijkerk
28 juni tot en met 12 juli 2012
Vrijdag 29 juni
Zaterdag en zondag
Maandag 2 juli
Dinsdag 3 juli
Woensdag 4 juli
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli

Subsidie
De gemeente Nijkerk heeft niet positief
gereageerd op de subsidieaanvraag die de
stichting heeft gedaan voor het ontwikkelen van
deze leerkoffer. Men vond de onderbouwing te
mager. We gaan het nog een keer proberen.

Zaterdag en zondag
Maandag 9 juli
Dinsdag 10 juli
Woensdag 11 juli
Donderdag 12 juli

Deze leerkoffer is speciaal bedoeld voor de
leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in
Nijkerk. De stichting probeert hiermee het cultureel
erfgoed levend te houden en de jeugd te
enthousiasmeren voor de Nijkerkse geschiedenis
en de jeugduitwisselingen tussen Nijkerk en
Schenectady.

Aankomst
Bij gastgezin
Nijkerk -dag
Efteling
Spakenburg/Eemhof
Groningen wadlopen
Groningen, bbq
gastgezinnen bij Edith,
Nijkerk
Bij gastgezin
Amsterdam
Openlucht museum
Nog vrij, farewell dinner
Vertrek

Mocht u op een van de dagen met de groep mee
willen, dan horen wij dit graag.
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Oproep! Voor de overnachting na het

Van het bestuur

nog 2 tenten

wadlopen hebben wij
nodig. Help ons en mail naar Truus:
truusdoornhof@hotmail.com

De Stichting Nijkerk Schenectady heeft met
terugwerkende kracht vanaf 1-1-2012 een
ANBI-status van de belastingdienst ontvangen.

Uitwisseling volwassenen
De volwassenen van Nijkerk naar Schenectady
20 september tot en met 5 oktober 2012

Fiscaal voordeel door ANBI-status

De groep is inmiddels compleet en is tweemaal bij
een geweest. Tijdens deze bijeenkomsten hebben
we ook weer een paar nieuwe vrienden mogen
noteren.

Giften aan een goed doel zijn onder bepaalde
voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Eén van
die voorwaarde is dat het goede doel door de
Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Nijkerk 600
Wie meldt zich voor de commissie Nijkerk 600?

Als u bij de notaris laat vastleggen dat u
gedurende vijf jaar een bepaald bedrag schenkt, is
de fiscale vrijstelling ruimer.
De Belastingdienst hanteert de volgende regels bij
Periodiek Schenkingen aan goede doelen:

Het loopt nog niet storm met de aanmeldingen
voor deze commissie en wordt nu wel kort dag.
Wie heeft er zin om met het bestuur mee te
denken hoe we als stichting kunnen inhaken op de
bestaande evenementen. Het is inmiddels wel
duidelijk dat de stichting niet zelf een evenement
gaat organiseren, maar het zou wel fijn zijn als het
bestuur met een commissie kan brainstormen over
hoe wij de stedenband een officieel tintje kunnen
geven. Wie helpt??? Graag aanmelden bij Edith.





Jaarlijkse potluck dinner
Dit jaar wordt het potluck dinner georganiseerd op
15 september 17.00 - 20.00 uur. Dit houdt in dat
wij allen iets te eten meenemen. De stichting zorgt
voor de entourage en de drank. Het potluck dinner
wordt gehouden bij Edith thuis en we hopen op
goed weer. De uitnodiging volgt per mail.
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Doneert u in totaal minimaal € 60,- per jaar
aan goede doelen en ligt dit bedrag tussen
1% en 10% van uw verzamelinkomen, dan
mag u deze giften aftrekken van de belasting.
Bij een periodieke schenking mag u echter de
gehele gift aftrekken, ongeacht de hoogte van
het bedrag. Er geldt in dat geval dus geen
drempel! De Belastingdienst stelt wel een
paar andere voorwaarden: de
schenkingsperiode is minimaal vijf jaar én de
periodieke schenking moet in een notariële
akte vastgelegd worden.
Indien hier vragen over zijn dan wil onze
penningmeester, Harm Heimensen u graag
meer informatie geven.

Stichting Nijkerk-Schenectady

Website
We nodigen u graag uit op de nieuwe website een
kijkje te nemen. Het is een prachtige
overzichtelijke site geworden met ruimte voor
scholen om hun projecten hierop te vermelden.
Het bestuur is Joeri Kleefkens bijzonder dankbaar
dat hij dit project belangeloos heeft willen
uitvoeren. Joeri bedankt hiervoor!!

Agenda 2012
28 juni-12 juli 2012 jeugduitwisseling
15 september 2012 Jaarlijkse Vrienden Potluck
20 september-5 oktober volwassenenuitwisseling

Colofon
Wij nodigen u uit om opmerkingen, aanvullingen,
vragen, relevante artikelen en/of nieuws naar ons te
sturen op e-mail adres edith.terschegget@mosnet.nl. Internet: www.nijkerk-schenectady.nl
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Brieven boven water
Op woensdag 6 juni jl. was op Nederland 2 het
programma "Brieven boven water" te zien. In
deze editie, gepresenteerd door Derk Bolt,
beleven we mee hoe de aanvankelijk succesvolle
emigratie naar Amerika van Hendrick Meessen
Vrooman slecht afloopt als hij het leven laat in een
door Fransen en Indianen aangerichte slachtpartij.
In dit programma stuit Derk Bolt ook op
Schenectady waar Hendrick Meessen Vrooman
zich vestigt. Het programma is terug te zien op
www.uitzendinggemist.nl.. Meer info over het
programma: www.brievenbovenwater.nl

Derk Bolt
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