Formulier voor eenmalige of periodieke schenking
Naam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats :
E-mail adres

:

Telefoonnummer(s)

:


of



Tot wederopzegging doneer ik minimaal € 		
per jaar *(zie voetnoot)
op rekening NL24 RABO 0150 8290 94 t.n.v. Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper.
Ik doneer eenmalig een bedrag van €
op rekening NL24 RABO 0150 8290 94 t.n.v. Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper.
Ik wil mij inzetten als Vrijwilliger en Vriend van de stichting Vrienden van Sint Jan de Doper.
U mag hierover contact met mij opnemen.

Datum		

:

Handtekening :
• Culturele ANBI status
Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper te Waalwijk is een algemeen nut beogende instelling en beschikt over
de culturele ANBI status. Dat wil zeggen dat onze stichting een door de belastingdienst erkend goed doel is ter
bevordering van de cultuur. Alle giften aan de stichting zijn door de culturele ANBI status belastingvrij en mogen
bij de aangifte inkomstenbelasting met 25 % worden verhoogd. U kunt maximaal 10 % van uw verzamelinkomen
als gift aftrekken met een drempel van 1 % en een minimum van € 60,• Periodieke schenkingen = maximaal profiteren van aftrekbaarheid
Sinds januari 2014 kunt u donaties aan onze Stichting snel en volledig aftrekbaar maken dankzij de nieuwe regels
voor periodiek schenken. Dit kost u niets maar levert wel veel op. Door een wetswijziging hoeft u voor een periodieke schenking namelijk geen notariële akte meer te laten opmaken. Wanneer u nu een contract afsluit voor
minimaal 5 jaar dan is het totale bedrag meteen als schenking aftrekbaar. Dankzij de nieuwe regels is deze manier
van schenken voor bijna iedereen interessant geworden voor bedragen vanaf € 50,- per jaar.
De door de belastingdienst aan onze stichting verleende culturele ANBI status houdt in dat de fiscus u bij iedere
schenking 25% extra terugbetaalt. Is de hoogste belastingschijf waarover u inkomstenbelasting betaalt bijvoorbeeld 42% dan krijgt u van de belastingdienst bij iedere € 100,- die u ons schenkt € 57,50 retour. Dit is een
algemeen voorbeeld.
Wilt u precies weten wat u in uw specifieke situatie van de fiscus terugontvangt? Kijk dan op www.anbi.nl/calculator
Wenst u gebruik te maken van de nieuwe regeling? Vul dan het formulier in (z.o.z.) en stuur het ons ondertekend
toe. Wij verwerken de overeenkomst en sturen deze dan door ons getekend voor uw administratie terug.
Wij zijn een burgerlijke stichting, waarvan de statuten wettelijk door Meeuwis Notarissen zijn geregistreerd en door de
Kamer van Koophandel officieel zijn ingeschreven onder nr. 60161868. In de statuten zijn de garanties opgenomen dat
de ontvangen gelden uitsluitend worden besteed aan de realisering van de geformuleerde doelstelling.
Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper te Waalwijk
Postadres: De Genestetstraat 1 • 5144 SN Waalwijk • info@vriendensintjanwaalwijk.nl
www.vriendensintjanwaalwijk.nl • KvK 60161868 • IBAN NL24 RABO 0150 8290 94

Ja, ik zal de komende vijf jaar of langer de stichting Vrienden van
Sint Jan de Doper te Waalwijk steunen met een vast bedrag per jaar
1. Mijn gegevens
Achternaam

:								

Voornamen (voluit)

:

BSN/sofinummer

:

Straat en huisnummer

:

M/ V

Postcode en Woonplaats :
Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Telefoonnummer(s)

: 1:					

E-mail adres

:

2:

2. Gegevens van mijn echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner
Achternaam

: 								

Voornamen (voluit)

:

BSN/sofinummer

:

Straat en huisnummer

:

M/ V

Postcode en Woonplaats :
Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

3. Periodieke schenking
Bovengenoemde verklaart een jaarlijkse schenking te doen aan de stichting Vrienden van Sint Jan de Doper
te Waalwijk op rekening nr. NL24 RABO 0150 8290 94.
Bedrag schenking in cijfers: € 			

per jaar, ingaande

Bedrag in letters: € 								

Voor een looptijd van 5 jaar.

• Deze periodieke schenking eindigt in ieder geval bij het overlijden van de schenker of zijn echtgeno(o)t(e).
• Om voor belastingaftrek in aanmerking te komen draag ik voor 31 december van ieder jaar zorg voor de overboeking van het bovengenoemde jaarlijks toegezegde bedrag.
4. Ondertekening schenker(s)
Plaats							

Plaats

Datum							

Datum

Handtekening schenk(s)ter				

Handtekening Echtgeno(o)t(e)

5. Ondertekening namens de stichting Vrienden van Sint Jan de Doper te Waalwijk
Plaats 			
Datum				
Plaats 		
Datum
Mr. Adrianus, C.M.M van Heesbeen - Voorzitter
Wilhelmus J.A.M. Vugts - Penningmeester
Handtekening						
Handtekening
Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper te Waalwijk
Postadres: De Genestetstraat 1 • 5144 SN Waalwijk • info@vriendensintjanwaalwijk.nl
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