Belangrijk nieuws voor de donateurs/relaties van ICFON.
U bent als donateur van ICFON gewend elk kwartaal de Samachar te ontvangen met daarin
de voortgang van onze projecten en achtergrondinformatie over wat meer algemene
onderwerpen in Nepal.
Door de gulle donateurs, sponsors en de prettige samenwerking met de vormgever en
drukkerij, was het financieel mogelijk elk kwartaal een uniek en mooi Samachar magazine uit
te brengen. In tijden zoals deze, waarin de economische ontwikkelingen onzeker zijn, heeft
het bestuur besloten zich tijdig voor te bereiden op een periode met mogelijk financieel
minder armslag en een verantwoorde verhouding te waarborgen tussen de totale inkomsten
en de kosten voor het maken van de Samachar. Dit betekent dat 2021 zal worden gebruikt
om een begin te maken met de overgang van een gedrukte Samachar per post, naar een
digitale nieuwsbrief, verstuurd via e-mail. De daarmee te behalen kostenbesparing kan dan
weer ten goede komen aan onze projecten in Nepal.
Dit jaar zult u nog vier keer een Samachar in de gebruikelijke vorm per post ontvangen in
een light vorm met 8 pagina’s. Dit geeft ons tijd om een format voor een digitale nieuwsbrief
te ontwerpen en onze website te vernieuwen.
In de toekomstige digitale nieuwsbrief komen foto’s en korte beschrijvingen van
onderwerpen te staan met een link naar de nieuwe website, waar diezelfde onderwerpen in
meer uitgebreide vorm zullen zijn terug te vinden.
Om u blijvend te informeren over de voortgang van onze projecten in Nepal, is het cruciaal
dat wij uw e-mail adres hebben, en dat u toestemming geeft om daarop de nieuwsbrief te
ontvangen, die maximaal zes keer per jaar wordt verstuurd. Daarom vragen we u om een email te sturen naar info@icfon.nl onder vermelding van uw naam en adres en dat u ons
toestemming verleent om de nieuwsbrief te sturen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
medewerking.
Voor mensen die geen e-mailadres hebben of om andere dringende redenen zijn
aangewezen op een gedrukt exemplaar van de nieuwsbrief zullen we nagaan in hoeverre we
hierin kunnen voorzien. Neemt u daarvoor even contact op met onze penningmeester (zie
onder).
Wij maken ook graag van de gelegenheid gebruik om de donateurs die over 2020 en eerder
nog geen bijdrage hebben betaald te verzoeken dat alsnog te doen. Ook brengen wij nog
eens de mogelijkheid van een fiscaal voordelige periodieke gift onder uw aandacht. Dat
heeft voor u als voordeel dat u de bijdrage jaarlijks op uw inkomen in mindering kunt
brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting, waardoor u netto meer kunt doneren voor
dezelfde kosten.
Als u daarover meer wilt weten dan kunt u informatie vinden op onze huidige website
(www.icfon.nl). U kunt ook contact opnemen met de penningmeester Henk Rüger
(henkruger@telfortglasvezel.nl of telefonisch via 06-10522521).
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