
Tisztelt Nagycenkiek, Tisztelt Szüreti Napokat Támogatók!

Kissé meglepve olvastam azt a nagycenki honlapon megjelent közleményt,
melyben a Nagycenkért Alapítvány azt közli, hogy „céltámogatási kérelem?
érkezett hozzá a XV. Nagycenki Szüreti Napokat kapcsán, valamint ezzel
egyidőben arra kéri a reménybeli adományozókat, hogy a Szüreti Napokra
szánt adományaikat a Nagycenkért Alapítványon keresztül jutassák el a
szervezők felé, mivel így adókedvezményt vehetnek igénybe az adományozott
összeg után, illetve a befizetett összeg felhasználása is nyomon követhető.”

Bizonyára nem köztudomású (hisz a Nagycenkért Alapítvány sem tud róla), így
ezúton tudatjuk, hogy a Nagycenk Fejlődéséért Egyesület - Közhasznú
Egyesület, így jogosult adóigazolás kiadására, úgy a magán személyek, mint
a vállakozók számára! (Ez egyébként már a korábbi évek során többször is
megtörtént!) A befizetett összegek felhasználása pedig természetesen, úgy,
ahogy a korábbi években is, minden adományozó számára pontosan nyomon
követhető – ugyan úgy, mint ahogy az minden évben az APEH, TB, KSH,
stb. számára is követhető!
A Nagycenk Fejlődéséért Közhasznú Egyesület, mint a Nagycenki Szüreti
Napok szervezője tehát kéri a Szüreti Napok támogatóit, hogy a rendezvényre
szánt támogatásukat továbbra is közvetlenül a szervezők felé fizessék be - mint
eddig is: számla, vagy nyugta ellenében.
Amennyiben adóigazolást kérnek, jelezzék azt felénk.
A közvetlen befizetés azért szükséges, mivel így egyszerűbben és gyorsabban
jut a rendezvényre szánt támogatásuk a szervezőkhöz, mintha egy másik
szervezeten keresztül történne a felajánlás -  ami  csak bonyolítaná és főleg
költségesebbé tenné a rendezvényt, - hiszen éppen az átláthatóság érdekében
vállalta fel a rendezést az Egyesület!
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Tisztelettel, és mély szomorúsággal
a Nagycenk Fejlődéséért Közhasznú Egyesület nevében:

Meizl Valéria
     elnök

„Ezen kívül természetesen az alapítvány a támogatási összeg felhasználását is figyelemmel
kíséri” mondatért valakinek vállalnia kell a felelősséget!
Különös tekintettel az eltelt 13 évre, amit az eddigi támogatások felhasználásának államilag
visszaigazolt teljesítésének figyelembevételével - Nagycenk kulturális életéért tettem!


