Culturele ANBI status
ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) kunnen al langer gebruik maken van bepaalde
belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Voor donateurs van Culturele ANBI’s geldt vanaf 1
januari 2012 een extra giftenaftrek.
De Stichting Feest van de Geest Groningen Noord Drenthe is door de Belastingdienst aangemerkt als
Culturele ANBI.
Voor nadere informatie verwijzen u graag naar de Belastingdienst en/of naar een notaris.

Gegevens
De Belastingdienst heeft bepaald dat (culturele) ANBI’s met ingang van 2014 op hun site bepaalde
gegevens dienen te vermelden. Dit is gedaan om het vertrouwen van het publiek in de filantropische
sector te bevorderen. Deze gegevens staan hieronder vermeld.

Naam
De statutaire naam luidt: Stichting Feest van de Geest Groningen / Noord Drenthe
KvK-nummer 54418569
RSIN 851297389
Statutaire zetel: Annen
Bezoekadres: Middenweg 100, 9468 GD Annen

Contactgegevens
Secretaris: Marian Edens Middenweg 100, 9468 GD Annen
Tel: 0592-271248

De overige gegevens zoals de bestuurssamenstelling, doelstelling, beleidsplan, uitgevoerde
activiteiten en financiële verantwoording treft u elders op onze website aan.

Bestuurssamentelling
Menno Heeres voorzitter
Heidesteeg 2 9469 PM Schipborg,
tel. 050 4093417,
mail: voorzitter-gnd@feestvandegeest.nl
Marian Edens, secretaris
Middenweg 100 9468 GD Annen
Tel: 0592-271248
mail: secretaris-gnd@feestvandegeest.nl
Menno Heeres, penningmeester a.i.
mail: voorzitter-gnd@feestvandegeest.nl
Gerdie Klaassen, bestuurslid Fazantenlaan 2 9801 JJ Zuidhorn
tel. 0594-505262
mail: klaassengerdie@gmail.com
Ina Fekken, bestuurslid
tel. 06-81434201
mail: info@inafekken.nl

Burg. IJ. Wiersumstraat 18 9963 PK Warfhuizen

Doelstelling en Beleidsplan
Over onze Stichting
De Stichting heeft tot doel vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding te maken
met kerk, kerkgebouwen, geloofbelevenis en hedendaagse kunst, om daarmee kunst in woord, beeld
en klank bij mensen tot de verbeelding laten spreken.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Achtergrond:
In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn kerken open voor het publiek. Kunstenaars
presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de
architectuur van kerkgebouwen. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor
mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof,
zingeving en recreatieve ontspanning.
Dit prachtige evenement maakt, vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding met
die hedendaagse kunst.
Het geheel biedt kansen tot vernieuwing en verbreding onder predikanten, gemeenteleden,
vrijwilligers, kunstenaars en bezoekers. Bovendien vindt er een vernieuwende communicatie plaats
tussen woord, beeld en klank die de "zender en de ontvanger" nieuwe mogelijkheden biedt tot kennis
en begrip.
Iedere twee jaar, mag de Geest van het Feest door het hele land trekken. Het visioen is dat in de
toekomst in alle provincies kerken en kunstenaars mee gaan doen, de eerstvolgende keer is in 2020.
Dit zal dan de tiende keer zijn.
In de huidige beleidsperiode zullen wij ons inzetten om deelname van kerken en kunstenaars te
intensiveren. Dit zal gebeuren door bijzondere manieren van samenspel te onderzoeken en tot uitvoer
te brengen.
Voor uitgevoerde activiteiten zie de website.

https://feestvandegeest.nl/gnd/
Om intensievere deelname mogelijk te maken zullen we extra financieringsbronnen moeten aanboren.
Om er zeker van te zijn dat dit prachtige evenement, vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie in
de toekomst behouden kan blijven, willen we u oproepen tot financiële ondersteuning.
U kunt dit doen door:
1. donateur te worden van de Stichting Feest van de Geest Groningen / Noord Drenthe. U kunt zich
aanmelden via het secretariaat, Marian Edens 0592-2712148 of
secretaris-gnd@feestvandegeest.nl een éénmalige bijdrage te storten t.n.v. de Stichting Feest van
de Geest Groningen / Noord Drenthe - NL05 RABO 0170 6889 25
2. gedurende een aantal jaren een bijdrage toe te zeggen
3. de Stichting te gedenken en te steunen met een legaat
Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun.

