HET BLAUWE KRUIS BRUGGE
dierenopvangcentrum v.z.w.

Het Blauwe Kruis Brugge VZW is aangesloten bij
de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).
Onze vereniging haalt circa 1/3de van haar werkingsmiddelen uit vrijwillige bijdragen, ons onder diverse
vormen geschonken door een grote en trouwe groep sympathisanten.
Wij zijn hen daar zeer dankbaar en erkentelijk voor en houden eraan de vele schenkers te verzekeren dat
hun steun volledig gebruikt wordt voor de opvang en verzorging van de verlaten huisdieren die om een of
andere reden in ons opvangcentrum terecht zijn gekomen.

Het logo van de VEF waarborgt kwaliteit, betrouwbaarheid en doorzichtigheid
van onze boekhouding, dit betekent dat onze vereniging zich heeft verbonden
de richtlijnen van de VEF steeds te respecteren.

Deze richtlijnen situeren zich vooral op het vlak van:
- Correcte manier van inzameling en besteding van de fondsen;
- Respect voor de wil en privacy van de schenkers;
- Duidelijke en doorzichtige boekhoudkundige bewijsvoering.
Het toezichtcomite van de VEF waakt over de strikte naleving van deze richtlijnen.
Nadere informatie over de besteding van uw gift kunt u steeds bekomen in de zetel van onze vzw,
Krinkelstraat 4 te 8380 Brugge. Wij maken graag een afspraak met u.
Contact: bestuur@blauwekruis-brugge.be, met omschrijving van uw concrete vraag.

Het Blauwe Kruis Brugge is gemachtigd fiscale attesten uit te schrijven vanaf giften
hoger dan 40 euro op jaarbasis. Via uw belastingsaangifte wordt 45% van uw gift in
mindering gebracht (volgens de voorwaarden in artikel 145/33 WIB 92).
> Een gift van 40 euro (erelid) kost u in werkelijkheid slechts 22 euro.
> Een gift van 95 euro (medische zorgen verwaarloosd katje) kost u in
werkelijkheid slechts 52,3 euro.
> Een gift van 150 euro (meter/peterschap) kost u in werkelijkheid
slechts 82,5 euro.
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