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betalen over uw steun. Met een
u nog tegoed heeft, waaronder
ok in 2017 heeft de vpro
zogenaamde periodieke schen(primeur!) een nieuw filmproweer veel mooie programking kunt u vaak op een fiscaal
gramma van Martin Koolhoven.
ma’s uitgezonden en nieuaantrekkelijke wijze de vpro
Ook webproductie De industrie
we initiatieven ontwikkeld. Dat
over drugsland Nederland is
hebben we alleen kunnen doen
steunen. Als u minimaal vijf jaar
hiermee interactief gemaakt. De
dankzij de genereuze bijdragen
een vast bedrag schenkt en dit
nachtbrakers van Nooit meer slavan onze trouwe achterban.
vastlegt in een overeenkomst is
pen en de 25-jarigen (proficiat!)
Dank daarvoor, ook namens de
die schenking altijd fiscaal afOVT en Argos groeven nog dieper
vooruitgang. Die dragen we een
trekbaar. Of wees eens nalatig en
met extra geld voor radio. Buitenwarm hart toe en daarvoor doen
denk bij het opstellen van uw tesbeen is de post Diverse. Daaruit is
we graag een greep uit de vertament aan alle fijne uren die u
onder meer marketing versterkt,
enigingskas. Het afgelopen jaar
met de vpro heeft doorgebracht.
is 4,6 miljoen euro
Onbetaalbaar, zegt
van die zogeheten
u? Klopt, maar we
verenigingsgelden
zijn blij met elke
Liefbrief van de maand
uitgegeven en dat is
gift.
een lichte stijging
ten opzichte van 2016
Warm hart
Beste VPRO,
(4,3 miljoen) en 2015
Alle donateurs,
(4,5 miljoen). Het
leden en abonnees
Voor eeuwig draag ik jullie het warmste hart toe
grootste deel van dat
zijn ons even lief,
en zet jullie in mijn testament. Maar om er voor te
bedrag ging naar de
maar mevrouw
zorgen dat er nog iets daarvoor overblijft, ben ik
afdeling Televisie. OnJalink-ter Veer
nu genoodzaakt mijn abonnement op te zeggen.
der meer de vernieuwillen we postuum
Ook omdat ik langere tijd naar het buitenland ga.
wende oorlogsserie
graag extra bedanIk blijf jullie volgen.
Himmlers hersens
ken. Van haar ontheten Heydrich van
vingen we in 2017
Met vriendelijke groet,
Roel van Broekhoven,
een zeer bijzondere
J.
het zonnige primegift. Ze droeg de
time-verslag van de
vpro een warm hart
Solar challenge, de
toe en heeft de vpro
toekomst in Robo sapiens en Rode digitale infrastructuur onderopgenomen in haar testament.
bert Dijkgraafs doordachte The
steund en de samenwerking met
Jalink-ter Veer was een liefhebber
mind of the universe werden daarculturele instellingen verbeterd.
van muziek en betrokken bij het
mee gesteund. Over vooruitgang
welzijn van dieren en de natuur.
gesproken. Ruim negen ton ging
Aftrekbaar
We zijn mevrouw Jalink-ter Veer
naar jongeren- en talentafdeling
Of de vpro het beste doel is
erg dankbaar voor haar donatie
Dorst, filmvenster vpro Cinema
van 23.500 euro. Dit bedrag is vrij
durven wij niet te zeggen, maar
van erfbelasting en komt dus geeen goed doel is het zeker.
en non-stopwarenhuis vpro.nl.
heel ten goede aan de programDaarom heeft de vpro de status
Zij zorgen ervoor dat er altijd
ma’s van de vpro , innovatie en
van Algemeen Nut Beogende
vpro is, 24 uur per dag. Onder
Instelling (ANBI) en hoeft hij dus
‘Ontwikkeling alle media’ vallen
talentontwikkeling.
geen schenk- of erfbelasting te
onder meer programma’s die

Meer weten over schenken en
nalaten aan de VPRO? Natuurlijk!
> www.vpro.nl/slimschenken
> www.vpro.nl/nalaten

Bellen (leuk!) kan ook.
VPRO-ledenservice
088-2058 888.
(werkdagen van 9.00-17.00 uur)

Of gebruik de losse bijgeleverde antwoordkaart die er al zo
handig uit viel toen u deze
Etalage opensloeg.
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