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Aan de lezer van deze brief 

Alkmaar, 1 december 2019 

Betreft: Donateursactie 2019 Stichting Lourdes Actie Alkmaar 

Geachte Heer, Mevrouw, 

Bedankt voor uw interesse in onze jaarlijkse doneeractie! Op de tweede pagina van deze brief vindt u 

meer informatie over de ANBI-regeling. 

Sinds vorig jaar wordt deze doneeractie (voorheen bekend onder de naam Lourdeswerk) onder onze 

eigen naam gevoerd.  De Stichting Lourdes Actie Alkmaar heeft sinds 1 januari 2017 een ANBI-status. 

De Stichting Lourdes Actie Alkmaar verzorgt jaarlijks twee reizen naar Lourdes. Met uw donaties is het 

mogelijk om subsidies te verstrekken aan mensen uit Alkmaar en directe omgeving die een reis naar 

Lourdes willen maken, maar daar financieel niet toe in staat zijn. Deze reizen naar Lourdes worden 

georganiseerd door de VNB en de Stichting Lourdes Actie Alkmaar faciliteert twee reizen naar Lourdes. 

Voor de data in 2020 kijk op onze website of raadpleeg de posters die worden opgehangen in de R.K. 

kerken in Alkmaar. Met een groep pelgrims en begeleiders verblijven zij 6 tot 8 dagen in een hotel in 

Lourdes. De reizen kenmerken zich door de persoonlijke aandacht voor de pelgrim en de begeleiding 

van de pelgrims die hulp nodig hebben. Elke pelgrim is in principe welkom om met ons de bedevaart 

naar Lourdes te maken. Kijk voor meer informatie www.lourdesactiealkmaar.nl. 

Met uw gift maakt u het mogelijk dat: 

• Mensen gaan naar Lourdes om op bezoek te gaan bij Maria; 

• Mensen die elkaar niet kennen, elkaar ontmoeten en daaruit ontstaan weer vriendschappen; 

• Mensen tot rust komen, ondanks de drukte; 

• Mensen hun koffer/rugzak met zorgen daar kunnen legen en terug komen uit Lourdes met een 
koffer/rugtas vol positiviteit; 

Bij voorbaat danken wij u voor uw gift, hoe groot of klein deze ook is. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Stichting Lourdes Actie Alkmaar 

De heer W.G.M. Groot, De heer N.Th.M. Graaf 

Wij streven er naar zo zorgvuldig mogelijk te zijn bij het samenstellen van de adressenlijst. Het kan 

echter zijn dat een brief op een niet-gewenst adres terecht komt. Hiervoor bij voorbaat onze 

welgemeende excuses! Geef een adreswijziging door aan info@lourdesactiealkmaar.nl. 

Op de achterzijde van deze brief leest u hoe u kunt doneren. 

 



  

 

 

Als u een donatie wilt doen, dan kunt dat op de volgende manieren doen:  

1. Een gift doen op onze rekening NL32RABO0178067229. De gift is onder voorwaarden fiscaal 

aftrekbaar onder de ANBI-status van de Stichting Lourdes Actie Alkmaar. Lees meer over de 

voorwaarden op de website van de Belastingdienst (verkorte link 

https://tinyurl.com/VoorwaardenAftrekkenGiftANBI) 

2. Met ingang van dit jaar kunt u ook online doneren via onze eigen website via 

https://www.lourdesactiealkmaar.nl/doneren/ (uw gegevens zijn veilig) 

3. Door middel van een structurele gift (periodieke schenking) aan een ANBI. Voor minimaal vijf jaar 

gaat u een schriftelijke overeenkomst aan om periodiek (minimaal één keer per jaar) een gift te 

doen op rekening NL32RABO0178067229. Bij deze vorm van schenken is uw schenking volledig 

fiscaal aftrekbaar. (De schenking wordt gedaan aan de Stichting Lourdes Actie Alkmaar. Als u 

geïnteresseerd bent, stuur dan een mail aan info@lourdesactiealkmaar.nl of neem bel met het 

nummer 06-53543389 (werkdagen 19.00 - 20.00). (Lees meer over periodiek schenken op de 

website van de Belastingdienst Verkorte link is https://tinyurl.com/ydcsj9aw) 
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