
De Stichting Sociale Culturele activiteiten Jozefkerk is door de belastingdienst aangemerkt als een Culturele ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en dat betekent dat giften en donaties onder voorwaarden van de belastingdienst aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Maar er is meer, op de site van de belastingdienst is o.m. te lezen: 
 
 Extra aftrek voor giften aan culturele ANBI's 

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Dan krijgt u hiervoor extra aftrek. 
Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen 
met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250. 
Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of 
beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De 
verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw 
maximum voor gewone giften. 
 
 Dit maakt het extra aantrekkelijk om een eenmalige of periodieke gift/donatie te doen aan de SCA-Jozefkerk op IBAN: NL59 ABNA 0566 2931 61 

  Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Jozefkerk . p/a Graswijk 45 9405 TG  Assen tel. 0592 318142 e-mailadres: info@sca-assen.nl website: www.sca-assen.nl  RSIN nummer 8534 08 348, beschikking afgegeven op 8 december 2015 t.n.v. Stichting Sociaal-Culturele Activiteiten (SCA) Jozefkerk, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 KvK nummer stichting Sociaal-Culturele Activiteiten: 592 94 140.  De stichting heeft ten doel: a. het verlenen van een bijdrage aan het in stand houden van het kerkgebouw als rijksmonument  b. het initiëren en organiseren van sociaal-culturele activiteiten in het rijksmonument:   de Jozefkerk     te Assen, rekening houdend met de mogelijkheden die het gebouw biedt en in overeenstemming met de waardigheid en de huidige en oorspronkelijke bestemming als kerkgebouw.   Onder dit doel vallen ook activiteiten van geestelijke en/of maatschappelijke aard.  c.  al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord  Beloningsbeleid 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.  Onder het kopje ´De Stichting´ vindt u de button ´bestuur´. Onder deze button vindt u: de statuten het beleidsplan financiële overzichten en begrotingen 


