Legatansøgning
Jenny Dorthea og Valter Skovhus Thomsens Fond
“Bamses Venner”
Ansøger:__________________________________________________________________
Personnummer:__________________
Adresse:__________________________________________________________________
Telefon:_________________________

Anledning til ansøgning inkl. oplysninger og hvad et legat skal anvendes til:
Dokumentation for forventede udgifter (faktura eller overslag) vedlægges

Oplysninger om årlig skattepligtig indkomst og om formue:
Dokumentation for indkomst vedlægges (årsopgørelse eller lign dokumentation)

Undertegnede ansøger erklærer at være pensionist eller på overførselsindkomst* med ret til
skattefrihed for et eventuelt støttebeløb som anført på side 2 af ansøgningsskemaet:
Ja: ______

Nej:_______

Sted: _______________________

Dato: _______________ Ansøger:______________________

Forbeholdt Fondsbestyrelsen
Beløb til indstilling:_______________________

Dato: ________________________

Jenny Dorthea og Valter Skovhus Thomsens Fond
C/O AniCura Dyrehospitalet City Syd, att: Thomas Larsen, Vandmanden 10D, 9200 Aalborg SV

Fondet’s tilblivelse

Fonden “Bamses Venner” blev stiftet d. 1/7 1993 i henhold til et testamente fra ægtefællerne Jenny
Dorthea Thomsen og Valter Skovhus Thomsen. Deres ønske var med fonden at hjælpe økonomisk
trængende personer, således at de kunne få deres kæledyr behandlet hos en dyrlæge.
De havde en speciel tilknytning til Dyrlæge Viggo A. Mortensen, Dyrehospitalet Hobrovej og
ønskede, at han skulle være den første veterinærfaglige person i fondsbestyrelsen.
Dyrehospitalet Hobrovej er efterfølgende i 2010 blevet til Dyrehospitalet City Syd og hedder i dag
AniCura Dyrehospitalet City Syd,

Fondens formål
Fondens formål er at støtte socialt nødlidende personer med henblik på at ansøgerne har mulighed
for at for at bevare deres livskvalitet.
Kriteriet for ydelsen af tilskud er ansøgerens økonomiske trang og den pågældendes mulighed for at
bevare eller opnå livsglæde.
Nødlidende og ensomme pensionister, herunder handicappede med tilknytning til Nørrejylland har
en førsteret til at modtage en støtte.
Bestyrelsen kan lægge vægt på at ansøgeren ikke via den almindelige socialforvaltning har mulighed
for at opnå den pågældende støtte uanset om støtten vil resultere i at personerne bevarer eller
opnår væsentlig livsglæde.

Skattemæssige forhold ved fondsudbetalinger
Ydelser på indtil en lovbestemt grænse på pt 5000kr, der uddeles i støtte til nødlidende og ensomme
pensionister, herunder handicappede, især med tilknytning til Nørrejylland, er i henhold til
godkendelse fra myndighederne skattefrie. Ydelser herudover er skattepligtige og vil af fondet blive
indberettet til skattemyndighederne som B-indkomst.

