
€ 130.000.000  
voor het 
verenigingsleven
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De jaarlijkse actie: een verlofdag belastingvrij 
verzilveren ten bate van een (sport)vereniging 
naar eigen keuze.

JA zegt de Nederlandse beroepsbevolking                                       
64% wil de fiscale regeling, 8% is tegen 

28% doet mee aan de actie, 27% twijfelt nog 
28%: meer dan 1 miljoen verlofdagen met een 
waarde van ruim € 130.000.000 
geen effect op je besteedbaar inkomen
administratief simpel voor de werkgever

NEE zegt de staatssecretaris van Financiën 
hij is (nog) niet bereid de gevraagde fiscale  
vrijstelling te verlenen en ontneemt het verenigings- 
leven de mogelijkheid om op simpele wijze extra 
inkomsten te verwerven zie correspondentiedossier 
op website www.steunjeclub.nl    

“Ik vind SteunJeClub 
een goed initiatief, 
een stimulans voor 
alle (sport)verenigingen 
in Nederland.
Hopelijk wordt alsnog 
binnen afzienbare tijd 
overeenstemming 
bereikt met de overheid 
over de fiscale aspecten.
 
Een droom... een doel...
initiatiefnemers, 
GEEF NIET OP!”

Chantal Beltman

de maatschappelijke functie maakt het verenigingsleven gewild en kansrijk voor het realiseren van belangrijke kabinetsdoelen op het 
gebied van preventie en gezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, normen en waarden, integratie, wijken, veiligheid en internationaal beleid



…. financiële middelen binnen handbereik….als bijdrage in de bekostiging van onder-
meer multifunctionele speelveldjes in de wijk, kwaliteitsimpulsen in de opleiding en 
begeleiding van jeugdig (sport) talent, speeltoestellen voor de buurtvereniging, (sport)
evenementen in het dorp, muziekinstrumenten voor de harmonie en de ontwikkeling 
van tal van nieuwe verenigings-activiteiten.

Het initiatief van SteunJeClub.nl wordt onderschreven door:
een meerderheid van de Nederlandse bevolking, NOC*NSF, Grote Clubactie, NOV 
(nederlandse organisatie vrijwilligerswerk), diverse goede doelenorganisaties, VSB 
fonds, VNG (vereniging nederlandse gemeenten), FNV (federatie nederlandse 
vakbeweging), stuurgroep sportstad Rotterdam, diverse bedrijven, o.m. Rabobank 
Nederland en de sympathisanten Chantal Beltman, Hennie Kuiper, Syb van der Ploeg, 
Jacco Eltingh/Paul Haarhuis en Harry Haddering.
 
Maar SteunJeClub.nl wil meer, ondermeer ook
de organisatie van fundraising events. 

Bezoek eens www.steunjeclub.nl en geef uw mening!

Met dank aan allen voor ondersteuning van de politieke lobby. 
Met dank ook aan de sponsors van SteunJeClub.nl.

Voor nadere informatie:      
Geert Jan Bittink, 0547 364482
info@steunjeclub.nl

De uitgave van deze flyer is mogelijk gemaakt door Bittink.nl-communicatie, Coolbreeze, 
Euroticket, Eternit, Equinix, Unicem Media, Visionmakers Enschede en Teamsport.com

E 130.000.000, een fantastische handreiking van de Nederlandse beroepsbevolking

Foto: Ramona Meier –team  Heutink-Pollux –supporter van SteunJeClub.nl

het hart van de samenleving



€ 130.000.000 voor het verenigingsleven
meer dan 1 miljoen mensen wil meedoen

het hart van de samenleving

OPEN BRIEF   
                                               
Geachte Ministerraad en leden van de Tweede Kamer,

Wij vragen u niet om subsidie. 
Wij vragen u niet om teruggave van belastinggelden.

Wij vragen u om ‘een gunst’.
Wij vragen u om af te zien van belastinginkomsten die 
u anders ook niet zou ontvangen. 

Wij vragen u om een fiscale maatregel die het voor 
mensen mogelijk maakt om jaarlijks een verlofdag 
belastingvrij te verzilveren ten bate van een vereniging 
of goed doel naar eigen keuze.

Wat wij vragen is, gelet op het grote maatschappelijk 
belang van een vitaal verenigingsleven, toch niet teveel 
gevraagd?

€ 130.000.000 of niets? 
Slechts uw ‘ja’- woord scheidt het verenigingsleven van 
een flinke extra inkomstenbron.

Graag tot overleg en nadere toelichting bereid, 
stichting SteunJeClub.nl



Een verlofdag belastingvrij verzilveren ten bate van een vereniging 
of goed doel naar eigen keuze

JA zegt de Nederlandse beroepsbevolking 
JA zeggen tal van organisaties en bedrijven
JA zeggen verenigingen en goede doelen organisaties
JA zeggen bekende Nederlanders en verschillende politici
JA zegt ook de politieke achterban van partijen

NEE zegt (nog) de staatssecretaris van Financiën
€ 130.000.000 of niets?
Wordt het JA of blijft het NEE?

€ 130.000.000, een fantastische handreiking van de Nederlandse beroeps- 
bevolking als bijdrage in de bekostiging van o.m. multifunctionele speelveldjes 
in de wijk, kwaliteitsimpulsen in de opleiding en begeleiding van jeugdig 
(sport)talent, speeltoestellen voor de buurtvereniging, (sport)evenementen in 
het dorp, muziekinstrumenten voor de harmonie en de ontwikkeling van tal van 
nieuwe verenigingsactiviteiten.

Voor nadere informatie:      
Geert Jan Bittink, 0547 364482
info@steunjeclub.nl

De uitgave van deze flyer is mogelijk gemaakt door Bittink.nl-communicatie, Coolbreeze, 
Euroticket, Eternit, Equinix, Unicem Media, Visionmakers Enschede en Teamsport.com

E 130.000.000, een fantastische handreiking van de Nederlandse beroepsbevolking

het hart van de samenleving
“Het is heel erg  belangrijk dat de sport zijn plaats in de samen- 
leving houdt, want het vormt de mens. Een gezonde geest, een gezond 
lichaam!!. Dat moeten we koesteren. De actie SteunJeClub kan veel 
geld opleveren en dan wordt ineens heel veel mogelijk. Ik hoop dat de 
overheid het idee een kans biedt, al was het bij wijze van proef voor een 
aantal jaren, want ‘wie niet waagt, wie niet wint’ en dat geldt niet alleen in 
de sport” - Hennie Kuiper. 

“Af en toe krijg je iets onder ogen waarvan je zegt: dat is het! Het Steun-
JeClub initiatief is zo’n voorbeeld. Met de charme van éénvoud en effect.”
Jacco Eltingh en Paul Haarhuis



€ 130.000.000 voor het 
verenigingsleven
de bevolking begrijpt waarom! 
meer dan 1 miljoen mensen wil meedoen

het hart van de samenleving

OPEN BRIEF 

Geachte Ministerraad en leden van de Tweede Kamer,

Wij vragen u om een fiscale maatregel die het voor 
mensen mogelijk maakt om jaarlijks een verlofdag  
belastingvrij te verzilveren ten bate van een vereniging  
of goed doel naar eigen keuze.

Waarom belastingvrij?
Om het voor werkgevers simpel te houden in admini- 
stratieve verwerking en om mensen te stimuleren tot 
deelname.

SteunJeClub.nl: een jaarlijkse actie die keuzes van 
mensen respecteert en de mogelijkheid biedt om wat 
extra te doen voor een club of goed doel, zonder dat dit 
invloed heeft op het besteedbaar inkomen.

JA zegt de Nederlandse beroepsbevolking 
JA zeggen tal van organisaties en bedrijven
JA zeggen verenigingen en goede doelen organisaties
JA zeggen bekende Nederlanders en verschillende politici
JA zegt ook uw politieke achterban

NEE zegt (nog) uw staatssecretaris van Financiën

Wordt het JA of blijft het NEE? 
€ 130.000.000 of niets? 
Wij doen een dringend beroep op u! 
De keuze lijkt ons niet moeilijk,

Hoogachtend, Stichting SteunJeClub.nl



de maatschappelijke functie maakt het verenigingsleven gewild en kansrijk voor 
het realiseren van belangrijke kabinetsdoelen: op het gebied van preventie en 
gezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, normen en waarden, integratie, wijken, 
veiligheid en internationaal beleid 

€ 130.000.000, een fantastische handreiking van de Nederlandse beroeps-
bevolking als bijdrage in de bekostiging van o.m. multifunctionele speelveldjes 
in de wijk, kwaliteitsimpulsen in de opleiding en begeleiding van jeugdig (sport)
talent, speeltoestellen voor de buurtvereniging, (sport)evenementen in het dorp, 
muziekinstrumenten voor de harmonie en de ontwikkeling van tal van nieuwe 
verenigingsactiviteiten.

Maar SteunJeClub.nl wil meer, ondermeer ook
de organisatie van fundraising events. 

Bezoek eens www.steunjeclub.nl en geef uw mening!

Met dank aan allen voor ondersteuning van de politieke lobby. 
Met dank ook aan de sponsors van SteunJeClub.nl.

Voor nadere informatie:      
Geert Jan Bittink, 0547 364482
info@steunjeclub.nl

De uitgave van deze flyer is mogelijk gemaakt door Bittink.nl-communicatie, Coolbreeze, 
Euroticket, Eternit, Equinix, Unicem Media, Visionmakers Enschede en Teamsport.com

E 130.000.000, een fantastische handreiking van de Nederlandse beroepsbevolking

het hart van de samenleving

“SteunJeClub heeft mijn sympathie omdat het ook pleit voor 
muziekverenigingen, zangkoren, folkloristische verenigingen en 
amateur toneelgezelschappen.

SteunJeClub klinkt mij als muziek in de oren!”

Syb van der Ploeg


