JA, IK STEUN HET BRITTEN JEUGDSTRIJKORKEST
MET EEN EXTRA BIJDRAGE
JA, IK WORD SCHENKER
Ik schenk periodiek € ………….. per jaar (minimaal €100), zegge (voluit) …………………………………………€
Met ingang van ………….. (mnd - jaartal), gedurende

5 jaar

10 jaar

onbepaalde tijd

Mijn gegevens
Initialen ………………………………………………………………………… m / v
Achternaam …………………………………………………………………… Tussenvoegsel(s)
Voornamen(voluit) …………………………………………………………………………………………………………………….
Geboorteplaats ……………………………………………………………….. Geb.datum (dd/mm/jr)…………………………….
Straat …………………………………………………………………………... Huisnummer……………………………………..
Postcode ………………………………………………………………………. Plaats ……………………………………………
E-mailadres …………………………………………………………………… (mob) telefoon …………………………………..
Burger Service Nummer …………………………………………………………………………………………………………….

Gegevens van mijn partner (indien van toepassing gehuwd met / geregistreerd partner van)
Initialen ………………………………………………………………………… m / v
Achternaam …………………………………………………………………… Tussenvoegsel(s)
Voornamen(voluit) …………………………………………………………………………………………………………………….
Geboorteplaats ……………………………………………………………….. Geb.datum (dd/mm/jr)…………………………….
Burger Service Nummer …………………………………………………………………………………………………………….

Eenmalige machtiging
Ik machtig hierbij de Stichting Vrienden van het Britten om mijn jaarlijkse periodieke schenking eenmaal per jaar af te schrijven van
rekeningnummer IBAN:

N

L

0

Handtekening schenker

Datum: ……………………………….

Handtekening echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner

Getekend te

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

In te vullen door ontvanger
Datum

RSIN / Fiscaal nummer

Transactienummer

Naam en functie

Handtekening

………………………856849042………………………………………………………………………………………………………………….……………….

U kunt deze overeenkomst inlezen en per e-mail sturen naar info@vriendenvanhetbritten.nl of de overeenkomst per post sturen naar Stichting
Vrienden van het Britten, Meenteweg 14, 8041 AV Zwolle. U ontvangt binnen enkele weken een door ons ondertekend exemplaar retour voor uw
eigen administratie. Voor extra toelichting: zie achterzijde.

Stichting Vrienden van het Britten en Stichting Benjamin Britten Orkesten

TOELICHTING:
U wilt een periodieke gift doen aan een goed doel. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u
die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Bovendien mag u 25% bij het bedrag van uw schenking optellen
voor de berekening van uw belastingaftrek en geldt voor een periodieke gift géén drempel en géén maximum!
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor dit
formulier gebruiken.
Schenken aan “het Britten”:
Een schenkingsovereenkomst afsluiten is heel eenvoudig:
• Download de schenkingsovereenkomst of verzoek ons om het formulier per post aan u toe te sturen.
• Stuur deze ingevuld terug naar het adres onderaan het schenkingsformulier.
• U ontvangt dan binnen enkele weken een door ons ondertekende kopie van de overeenkomst per post retour
voor uw eigen administratie.
Invullen formulier:
Verklaring gift:
• met het aanvinken van het vakje “JA, IK WORD SCHENKER” geeft u aan dat u gedurende minstens 5 jaar
hetzelfde bedrag aan “het Britten” betaalt.
• U vult het bedrag in, zowel in cijfers als voluit.
• Uw gift wordt in principe 1x/jaar geïncasseerd.
• De looptijd van de gift is 5 of 10 jaar. Wilt u zelf bepalen wanneer dit eindigt? Dan kruist u het vakje
“onbepaalde tijd” aan.
• De gift eindigt:
o Bij uw overlijden
o Als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt
o Als onze instelling geen ANBI meer zou zijn.
• LET OP: giften die gedaan zijn vóór het afsluiten van deze overeenkomst tellen niet mee als periodieke gift.
Mijn gegevens:
• U vult elke regel in. Uw BSN (Burger Service Nummer) is verplicht voor de belastingdienst.
Gegevens van mijn partner:
Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van
artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de gemeente. U hebt geen geregistreerd
partnerschap als u alleen maar:
• een samenlevingscontract hebt laten opmaken door een notaris
• met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van uw gemeente.
Leeft u niet meer samen met uw echtgeno(o)te? En wilt u dit ook niet meer? Zolang de rechter de scheiding niet heeft
uitgesproken, moet uw echtgeno(o)te de overeenkomst toch meeondertekenen.
Eenmalige machtiging:
U vult hierbij uw eigen bankrekeningnummer (IBAN) in.
• Wanneer u een eenmalige machtiging voor een periodieke gift afgeeft betekent dit dat u toestemming aan
“het Britten” geeft om 1x per jaar een doorlopende incasso‑opdracht te sturen naar uw bank om
bovengenoemd bedrag van uw rekening af te schrijven. Hiermee geeft u ook aan uw bank toestemming om
1x per jaar het bovengenoemde bedrag van uw rekening af te schrijven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
In te vullen door ontvanger:
“Het Britten” vult dit in en na ondertekening door ons krijgt u dit per post teruggestuurd.
• RSIN nummer: dit is het nummer waaronder onze instelling bij de Belastingdienst bekend is.
• Transactienummer: dit is het unieke nummer waaronder deze overeenkomst in onze administratie is
opgenomen.
Vragen?
Voor al uw vragen over periodiek schenken kunt u contact opnemen met Elly Roodenburg via
info@vriendenvanhetbritten.nl. Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage.
Bron: www.belastingdienst.nl/giften

Stichting Vrienden van het Britten en Stichting Benjamin Britten Orkesten

