
Kære venner af Sportstar College Ikast-Brande                                                              

Sportstar College har igen i år fået en gylden mulighed, som vi håber du/I vil hjælpe os med. 

Vi har som College fået mulighed for at blive momskompenseret. 
En momskompensationen vil kunne frigøre et betydeligt økonomisk beløb til os, som vi vil 
bruge på at lave endnu bedre sports- og uddannelsesmiljø på Sportstar College til gavn for 
vores elever. 
Vores ønske og håb er naturligvis, at alle I nuværende og tidligere elever, forældre og venner 
af Sportstar College vil støtte op om dette. 

Det handler i alt sin enkelthed om, at Sportstar College skal indsamle mindst 100 gave donati-
oner inden den 20. december 2020, fra myndige personer. 
Gaven/donationen skal være på mindst kr. 200,- og vi skal dokumentere gavegiver med navn 
og cpr nr. CPR.nr. er en nødvendig oplysning, bl.a. fordi der skal være tale om en ”personlig 
donation”. 
Vi vil naturligvis behandle oplysningen med største fortrolighed. Din/Jeres donation bliver i 
øvrigt trukket fra i skat på din selvangivelse. Det sker helt automatisk i takt med at vi indbe-
retter gaven til skat :).  

Alt hvad du skal gøre, er at give en pengegave til Sportstar College på mindst kr. 200,- inden 
den 20. december 2020. Det gøres ved at overføre et pengebeløb til vores konto i Nordea 
eller via mobilpay. 
Husk, beløbet bliver trukket fra i skat.  

Vi håber at du/I vil være med til at hjælpe Sportstar College. Samtidig vil jeg bede jer om, at 
udbrede dette ønske om hjælp i jeres netværk. 
I er meget velkommen til at give dette brev videre til mennesker, som I tror vil have lyst til og 
mulighed for at støtte Sportstar College. 

Sådan gør du:
Send kr. 200,- (du må gerne give mere, hvis du har lyst) på følgende måde:

Du kan bruge Mobilpay: 12610
Skriv navn og cpr nr. så vi kan identificere dig som indbetaler.

Du kan overføre via banken til Reg.nr. 2760 Konto nr. 4377 821 624
Skriv navn og cpr nr. så vi kan identificere dig som indbetaler.

På forhånd tak for hjælpen 

PS. I 2019 samlede vi 122 gaver ind og de blev ”vekslet” til kr. 268.000 i momskompensation. 
Ikke uvæsentligt når alle vores træningslejre i 2020 er blevet aflyst pga. Covid-19 og vi dermed 
mister en relativ stor indtægt.  

Med sportslig hilsen 

Karsten Werge, Collegeleder


