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___________________________________________________________________ 
 
 
NIEUWSBRIEF 2018-1        1 mei 2018 
 
 

 
 

Donaties, schenkingen en legaten 

 

Elk jaar in de maand mei doen wij een beroep op onze donateurs om de activiteiten van 
onze stichting financieel te ondersteunen. Kunnen wij ook dit jaar weer op u rekenen? U kunt 
uw donatie overmaken op IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds 
onder vermelding van “Donatie 2018”. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Misschien kunt u ook familieleden en/of vrienden overhalen om donateur van onze stichting 
te worden. Alleen met een solide donateursbestand kunnen wij beheer en onderhoud van de 
Erebegraafplaats Peutjut in de toekomst garanderen. 

Wist u dat onze stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is en u daarom 
giften aan onze stichting van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Een periodieke gift 
(voor tenminste een periode van vijf jaar) zelfs zonder drempel. 

Heeft u ook weleens nagedacht om onze stichting bij uw overlijden een schenking te doen? 
Afgelopen maand ontvingen wij weer zo’n legaat, waar wij natuurlijk heel dankbaar voor zijn. 

Mocht u nog vragen hebben over donaties, schenkingen en legaten, schroom dan niet om 
contact op te nemen met onze penningmeester Jan Warmoeskerken, mobiel: 06 - 50264018, 
of mailen naar penningmeester@peutjut-fonds.nl. 

Stichting Peutjut-Fonds 
 

 De Bogaert 19 – 6983 HE Doesburg 
Telefoon 0313 - 477091 

Email: info@peutjut-fonds.nl 
Website: www.peutjut-fonds.nl 

IBAN: NL31 0003 5646 00 

Van de voorzitter 
 
Het is mij een genoegen om u hierbij onze eerste 
nieuwsbrief van 2018 aan te bieden.  
 
Mede dankzij uw donaties waren wij afgelopen jaar 
in staat om de Erebegraafplaats Peutjut in stand te 
houden. Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u.  
 
Verder treft u in deze nieuwsbrief informatie aan 
over ons Jaarverslag 2017, inbegrepen een 
financiële verantwoording. En natuurlijk ook actueel 
nieuws over het onderhoud van Peutjut.  
 
De datum van onze jaarlijkse donateursdag hebben 
wij inmiddels vastgesteld op zondag 18 november 
a.s. Nadere informatie hierover volgt in onze 
nieuwsbrief in september. 
 
Robbert Jan Nix, voorzitter. 
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Jaarverslag 2017 
 
Ons Jaarverslag 2017 staat inmiddels op onze website www.peutjut-fonds.nl.  
 
Met ingang van dit jaar wordt ons jaarverslag niet meer apart per post verstuurd, omdat het 
een samenvatting is van die informatie die wij u reeds met onze nieuwsbrief hebben verstrekt 
en waarover wij u tijdens onze donateursdag hebben geïnformeerd.  
 
In ons jaarverslag is ook ons financieel verslag van het afgelopen boekjaar opgenomen. De 
Staat van Baten en Lasten over het afgelopen boekjaar 2017 ziet er als volgt uit: 
 
Baten      Lasten 
Vaste donaties €    5.693  Beheer en onderhoud  €  11.600 
Extra donaties  €    6.700  Aanvullende restauraties  
PBCF subsidie €  16.000  PBCF storting naar Kapitaalfonds €    8.000 
Donateursdag  €       975  Donateursdag    €    1.217 
Legaten  €           0  Jaarverslag    €    1.816 
Rente   €       114  Nieuwsbrief    €       234 
Koerswinst  €       168  Reservering werkbezoek  €    1.500 
      Organisatiekosten   €    1.663 
      Voordelig saldo   €    3.620 
   -------------       ------------- 
Totaal   €  29.650       €  29.650 
 
Het afgelopen jaar heeft onze stichting gelukkig iets meer donaties ontvangen dan in 2016. 
Vanuit ons regulier donateursbestand werd een bedrag ontvangen van € 5.693. Mede door 
een extra donatie van de Stichting Tuurlijk van € 5.000, de Sregez Stichting van € 750 en 
andere extra giften werd totaal € 6.700 aan extra donaties ontvangen. 
De kosten voor het onderhoud van Peutjut zijn in 2017 lager uitgevallen dan in 2016, mede 
omdat grote restauraties zijn bekostigd uit de ontvangen subsidies van het PBCF. Verder is 
er ook onderhoud aan de begraafplaats uitgevoerd door de lokale autoriteiten. 
 
Actuele zaken m.b.t. de Erebegraafplaats Peutjut 
 

 
 

Tot slot 
Wanneer u deze nieuwsbrief nog per post heeft ontvangen, dan beschikken wij (nog) niet 
over uw evt. email adres. Indien u echter wel over een email adres beschikt, wilt u dit dan 
aan ons doorgeven door een mail te sturen aan peutjutfonds@upcmail.nl. Dan krijgt ook u in 
het vervolg onze informatie per email.  

Donateurs die (nog) niet over een email adres beschikken, blijven natuurlijk onze 
nieuwsbrieven per post toegestuurd krijgen. 

Naast ons regulier beheer en onderhoud 
treffen wij op dit moment voorbereidingen 
voor de besteding van een deel van de extra 
subsidie die wij wederom van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds toegewezen hebben 
gekregen evenals extra giften van de 
Stichting Tuurlijk, de Sregez Stichting en 
andere donaties. Op de foto hiernaast ziet u 
dhr. Adek Rusdi (onze plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in Aceh) op Peutjut bezig 
met zijn inventarisatie van te restaureren 
graven. 
 


