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Stralend Vianen proost
met Koningspaar
Het bezoek van het koninklijk paar
aan de gemeente Vianen is
“geweldig verlopen”, aldus
burgemeester Wim Groeneweg.
Vianen was de eerste gemeente
die het paar in de provincie
Utrecht bezocht.
Bij het Stadhuis proostte het
publiek met een glaasje
HERTENKAMPAPPELSAP op het
koningspaar. Máxima bekende: “Ik
heb nog nooit zulke lekkere
appelsap gedronken.”, aldus de
burgemeester.
Wilt u ook van die enige echte
koninklijk goedgekeurde appelsap
dan kunt u die bestellen via
appeltap@hertenkampvianen.nl.
Kosten 10 euro voor 5 liter. De
opbrengst gaat naar het
Hertenkamp. (Ruime tijd
houdbaar).

Opknapbeurt
De stal heeft een grondige opknapbeurt gekregen en er is een
Koningslinde geplaatst.
De eerste hertenkamp-klusdag is een groot succes geworden!
Alle klussen zijn geklaard; onze voorman Ben - die alles
logistiek prima had voorbereid - is zeer tevreden. En daarbij
was het ook nog eens heel gezellig om samen in het zonnetje
aan de slag te zijn.
En ter herdenking van het bezoek aan het koninklijkpaar aan
Vianen is in het hertenkamp een koningslinde geplant.
Iedereen geweldig bedankt voor zijn/haar
inzet/spierkracht/ovenverse cake en enthousiasme!!

Nieuwe bewoners
Sinds april hebben we nieuwe lammetjes en op zondag 9 juni is het eerste
damhertje van 2013 geboren. (Vorig jaar kwam het eerste hertje op 11 juni, dus
dat scheelt haast niets).
Het was geweldig mooi om te zien hoe het kleine hertje al heel snel na de geboorte
probeerde te staan en daarna bij de moeder lag te drinken. Moeder likte het hertje
schoon en veel andere herten kwamen even kijken.

Fiscaal voordelig
De belastingdienst heeft in 2012 aan de Stichting Hertenkamp Vianen de ANBI-status verleend, met terugwerkende
kracht tot de datum van oprichting van de stichting, 30 september 2011. Omdat de stichting officieel een Algemeen
Nut Beogende Instelling is, vormen giften aan de Stichting Hertenkamp Vianen onder bepaalde voorwaarden in de
inkomstenbelasting een persoonsgebonden aftrek (aftrekbaar in box 1). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
periodieke giften (gift gedurende 5 jaar; notariële akte benodigd) en andere giften (alleen het meerdere aftrekbaar
indien boven een bepaalde drempel wordt geschonken). Overweegt u om aan de stichting te schenken, neemt u dan
gerust contact op met het bestuur van de stichting via het contactformulier op onze website.
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