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Maastricht, 4 januari 2019 
 
 
Geachte relatie, 
  
Op woensdag 20 maart 2019 gaat de Limburgse kiezer naar de stembus voor de 
verkiezingen van Provinciale Staten. Het CDA is een volkspartij die zich maximaal inzet voor 
positieve en actieve mensen die iets willen betekenen voor de samenleving. Als grootste 
partij in Limburg hebben we dat de afgelopen vier jaar wederom mogen doen. En onze 
ambitie is om dat ook de komende vier jaar weer voor u te mogen blijven doen. De komende 
maanden moeten we onze boodschap1 daarom kunnen overbrengen aan de Limburgse 
kiezer. En u kunt daar aan bijdragen. 
 
Vindt u het belangrijk dat het CDA Limburg zich ook de komende jaren in kan blijven zetten 
voor Limburg? Door middel van een donatie stelt u ons in staat een beter resultaat neer te 
zetten tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart aanstaande en daarmee ook 
de juiste vertegenwoordiging in Maastricht af te vaardigen. 
 
Hoe werkt het leveren van een bijdrage? 
Algemene bijdrage (ten gunste van de campagne als geheel) 
Uw bijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL 68 RABO 0309 0918 53 t.n.v. 
Stichting Financiën CDA Limburg onder vermelding van 'donatie campagne algemeen 2019'. 
 
Bijdrage voor de campagne van een specifieke kandidaat 
Uw bijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL 68 RABO 0309 0918 53 t.n.v. 
Stichting Financiën CDA Limburg onder vermelding van 'donatie campagne (voor- en 
achternaam kandidaat) 2019'. 
 
Uw bijdrage valt onder de Wet financiering politieke partijen. Dat betekent dat donaties 
boven de € 4500,- openbaar zijn. Ook is de ANBI-status hierop van toepassing. Dit betekent 
dat een eventuele bijdrage door de Belastingdienst wordt aangemerkt als gift. Daarmee zijn 
de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt. 
 
Mocht u een bijdrage aan onze campagne leveren, dan wil ik u daar namens alle kandidaten 
heel hartelijk voor danken. Alleen dankzij uw steun kunnen zij ook de komende vier jaar weer 
aan de slag voor Limburg. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Harold Schroeder 
Voorzitter CDA Limburg 

                                                           
1
 Ons verkiezingsprogramma en onze lijst met kandidaten vindt u op www.cda.nl/limburg 


