Nyhedsmail april 2011
Indberetning til SKAT
Du har nu modtaget din årsopgørelse fra SKAT. Hvis du har oplyst dit CPR-nr. til foreningen, skulle dine
indbetalinger til foreningen i 2010 gerne fremgå af opgørelsen under rubrik 55 ”Gaver til godkendt
forening”. NB: De første kr. 500 er ikke fradragsberettiget, hvorfor det kun er beløb ud over kr. 500 som er
medregnet som fradrag. Stemmer oplysningen ikke med din beregning, bedes du kontakte os pr. mail eller på
tlf. 97322092. Du kan alternativt kontakte SKAT på tlf. 72221818.
Støttebeviser
Det er fortsat muligt, at støtte vore byggeaktiviteter ved køb af støttebeviser.
Et støttebevis koster kr. 1.000 som indsættes på konto 7650 1221550 med
oplysning om navn og adresse. Hvis du samtidig oplyser dit CPR-nr., vil der
ske indberetning til SKAT af fradraget.
Grafen viser hvor langt vi p.t. er nået.
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Støttebevis

Skagenskolen
Der går p.t. ca. 250 elever på skolen. Af dem er der 26, som vi ved, der mangler en sponsor. Dem giver vi
til nogle af dem som allerede har vist interesse for at få et sponsorbarn. Lærerne har der ud over tilbudt, at
undervise et antal elever på frivillig basis, hvilket vi har accepteret mod, at de ikke får mad og uniform, før
de har en sponsor. Vi har taget billeder af 34 børn, som gerne vil starte i børnehaveklasse til september. Hvis
du kender en, der har lyst til at sponsorere et barns skolegang med kr. 500 årligt, eller du selv ønsker et
elevsponsorat, hører vi gerne fra dig.
Skolebyggeriet
Den første bygning er nu under tag. I løbet af sommeren vil murerne sørge for pudsning af vægge samt
lægge fliser på gulvene. Der er støbt sokkel til toiletbygningen.
Vi forventer at kunne sende en container fra Skagen til Gambia i oktober. Har du mulighed for at skaffe
skolemøbler, tavler o.l. eller kendskab til, hvor det er muligt, hører vi gerne fra dig, så vi kan koordinere
indsatsen. En skole uden møbler er ikke funktionel.
Medhjælperbolig
Bygningen er nu under tag. I løbet af sommeren forventes murerne at sørge for pudsning samt lægge fliser
på gulve. Med næste container forventer vi at kunne medbringe køkkeninventar og senge.
Sundhedsklinik
Der har været afholdt møder med OperAfrica (en engelsk organisation, som tidligere har fået udarbejdet
planer for en sundhedsklinik). Vi er blevet enige om, at samarbejde om projektet, samt at de skal prøve, at
indhente de nødvendige tilladelser hos regeringen. Der foreligger p.t. ikke aftale om, hvorledes
finansieringen tilvejebringes.
SVF-Skagenskolen
Bestyrelsen

