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Geachte broeders en zusters,
Stichting Het Morgenrood bestaat al sinds 1968. In dat jaar werden daar verschillende vormen van arbeid (als
de tentevangelisatie, het jeugdwerk en de uitgave van de brochurereeks) in ondergebracht. Dit werk heeft tot
op de huidige dag altijd kunnen bestaan mede door de giften vanuit de achterban.
Het is, voor wie dat wenste, ook altijd mogelijk geweest om die giften af te trekken van de belasting. Met
betrekking tot deze giftenaftrek geldt nieuwe wetgeving: sinds 2008 is er de zogenaamde ANBI-regeling.
Vanaf toen is Stichting Het Morgenrood met haar verscheidene werktakken door de overheid aangemerkt als
een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De bijbehorende regelgeving omtrent de voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen, is in stappen
behoorlijk aangescherpt. In het Reformatorisch Dagblad van 20 juli 2013 stond onder meer: ‘... in ambtelijk
Den Haag prijkt de giften-aftrek al sinds 2010 als te schrappen fiscale faciliteit op diverse bezuinigingslijstjes’.
Het ziet er dus naar uit dat op termijn deze aftrek geheel komt te vervallen!
In de loop van 2013 is bij controle gebleken dat vanwege de aangescherpte wetgeving Stichting Het
Morgenrood niet meer aan de huidige voorwaarden voldoet. Ons is gezegd dat zaken als het beschikbaar
stellen van de Morgenroodboekjes en AMEN Bijbelmagazine tegen een vrije gift, niet (meer) passen binnen
de doelstellingen van een ANBI. Hetzelfde geldt voor de organisatie van de activiteiten van Aktieradius
jeugdwerk (kinder- en jeugdkampen) en bijvoorbeeld de Bijbelvakantieweek in Rehe. Ook al past dit alles
volledig binnen de doelstelling van de stichting en is dit in al die jaren nooit een probleem geweest, onder
het huidige belastingregime kan dat dus niet meer.
Wij zijn de afgelopen tijd bezig geweest om te kijken of we aan de huidige regelgeving zouden kunnen
voldoen, maar dat blijkt een welhaast onbegaanbare weg. Wij hebben dan ook besloten om het goede en
belangrijke werk dat we jarenlang hebben mogen en kunnen doen, gewoon voort te zetten zonder deze
ANBI-kwalificatie.
Uw giften
Dit betekent dat de degenen die gewend zijn hun gaven voor ons werk als aftrekpost op te voeren op hun
aangifte Inkomstenbelasting dit nog tot en met de aangifte over 2013 mogen doen; de ANBI-status van
Stichting Het Morgenrood geldt namelijk tot en met 31 december 2013. Giften die met ingang van 2014 aan
Stichting Het Morgenrood gegeven worden, zijn niet meer aftrekbaar.
Nu weten wij dat lang niet iedereen die aftrek ook daadwerkelijk toepast, maar we vinden het toch belangrijk
om u allen dit mee te delen, zodat u niet voor eventuele verrassingen komt te staan.
Het werk gaat door ...
Al meer dan 55 jaar mag in het kader van Stichting Het Morgenrood dit werk in afhankelijkheid van de Heere
gedaan worden, met maar één doel: verkondiging en onderwijs van de blijde boodschap in al z’n facetten. Bij
alle tegenslagen in het verleden hebben we als bestuur en medewerkers altijd vertrouwd op Gods genade en
hulp, in het geloof dat Zijn werk doorgaat!
Wij willen u allen, die ons daarin altijd zo trouw terzijde hebt gestaan in gebeden en gaven en dat nog doen,
daarvoor oprecht hartelijk danken. Wij hopen en bidden dat deze wijziging niemand zal verhinderen om te
blijven meewerken in dit ‘stukje’ werk van de Heere. Uw gaven zullen voor ons altijd een enorme bemoediging
zijn om het werk voort te zetten.
Mede namens bestuur en medewerkers een vriendelijke groet en Gods zegen toegewenst!
Peter A. Slagter (voorzitter)
P.S.: Mocht u nog vragen hebben m.b.t. giften, schenkingen en/of legaten, neem dan gerust contact met ons op.

