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A Vasváris Gyermekekért Alapítvány tájékoztató hírlevele

Kedves Gyerekek, Szülők, Tisztelt jelenlegi és leendő Támogatóink!
KÖSZÖNJÜK!
Tisztelt támogatóink, ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, aki a
személyi jövedelem adójának 1%-át felajánlotta alapítványunk számára. 2007.évben az APEH az
Önök felajánlásait, összesen 1.092.304,- Ft-ot átutalta a számlánkra. Egy iskolai alapítvány életében
ekkora összegnek további eredményes működésünk szempontjából óriási jelentősége van.
Természetesen ugyanilyen hálával gondolunk azokra is akik közvetlen támogatásaikkal segítették
munkánkat. Köszönjük mindannyiuknak!
Ismét sikeres évet tudhat maga mögött alapítványunk. Bevételeink, melyek segítőkész
támogatóink felajánlásaiként, illetve az szja. 1%-ok utalásával jelentkeztek, kiegészülve betéteink
kamatnyereségével, lekötött betéteinkkel, 2008.január 1-jén az alapítvány vagyona: 3.909.102,- Ftot tett ki. Ennek köszönhetően egyre emelkedő mértékben tudtuk és tudjuk ezután is támogatni az
iskolában folyó oktatási-nevelési tevékenységet, valamint finanszírozni a különböző alapítványi
programokat, rendezvényeket.

A Vasváris Gyermekekért Alapítvány pályázatairól :
Az alapítvány kuratóriuma 2007-ben, alapító okiratában megfogalmazott céljaival összhangban
kiírt tavaszi pályázata elbírálása után 750.000,- Ft-tal, az őszi pályázata 650.000,- Ft-tal, nyelvvizsgavisszatérítést: 28.000,-Ft értékben, összen tehát 1.4280.000,- Ft-tal támogatta az iskolai tevékenységet.
Olyan, már hagyományosnak tekinthető célokra, mint kirándulások, táborozások támogatása,
eredményes tanulói nyelvvizsga díjának visszatérítése, az iskolai oktató-nevelő munkához szükséges
eszközök beszerzése. (Fénymásoló, nyomtató és asztali DVD-felvevő, Internet-hálózat kiépítése
valamennyi tanteremben. )
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SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Az alapítvány működésének természetesen további pénzügyi forrásokra van szüksége. Tisztelt
segíteni akaró olvasó, kérjük ajánlja fel 2007. évi személyi jövedelemadója 1%-át „A Vasváris
Gyermekekért Alapítvány” részére.

Ha ezt kívánja tenni, akkor nincs más teendője, mint a „ RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A
BEFIZETETT ADÓ 1 SZÁZALÉKÁRÓL „ című

lapot borítékba téve, azt az Ön nevével,

lakcímével, adóazonosító jelével (adókártyáján megtalálja) ellátva az adóbevallást tartalmazó
borítékba tenni. Ha adóbevallását a munkáltatója készíti el, a nyilatkozatot ők továbbítják az
adóhivatalhoz.
Amennyiben Ön ezen túlmenően is szeretné alapítványunkat támogatni, kérjen tőlünk postai
utalványt, vagy közvetlenül is tud bankszámlánkra utalni. Kérjük mindkét esetben közölje velünk
adóazonosítóját, mert igazolást csak annak ismeretében adhatunk ki. „A Vasváris Gyermekekért”
Alapítvány bankszámlaszáma:

BANKSZÁMLASZÁMUNK: 10700134-27309704-51100005
TÁMOGATÁSUKAT A GYEREKEK NEVÉBEN IS KÖSZÖNJÜK!
A VASVÁRIS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA:
Sági Péter
Tóth Géza
Pribékné Kazi Erika
Tóth Gyöngyi
Szögi Erika
A kuratórium tagjai tevékenységüket főállású munkájuk mellett, ellenszolgáltatás nélkül végzik.
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