Het grote voordeel van een periodieke gift

Een periodieke gift is een manier van doneren met interessant
financiële voordelen voor zowel u als het Johannes Hospitium.
Een stap die de moeite van het overdenken zeker waard is.
U leest er in deze folder meer over.
www.johanneshospitium.nl

Waarom een periodieke gift voor u interessant kan zijn

Een periodieke gift is een overeenkomst tussen u en de Stichting
Vrienden van het Johannes Hospitium waarin is afgesproken dat
u gedurende een periode van minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag
als gift aan de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium
schenkt. Met deze afspraak ondersteunt u ons hospice voor langere tijd. Dat stelt ons in staat om ons werk vanuit een financieel
zekerder positie uit te voeren.
Een periodieke schenking geeft niet alleen ons hospice een
positieve impuls. Het biedt ook u aantrekkelijke belastingvoordelen. We zetten ze voor u graag op een rij.

Uw voordelen

• De gift die we gedurende minimaal 5 jaar jaarlijks van u
ontvangen, kunt u voor 100% aftrekken van uw aangifte
inkomstenbelasting. Er is geen minimum of maximum bedrag
aan deze regeling verbonden.
• Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u tot
52% van uw gift terug van de Belastingdienst. Dus hoe hoger
uw schenking, des te hoger het bedrag dat aftrekbaar is.

• Uw jaarlijkse schenking van een vast bedrag voor een
minimale periode van 5 jaar moet in een schriftelijke
overeenkomst worden vastgelegd.

Zo makkelijk is het regelen van een periodieke gift

• U vult de aangehechte overeenkomstkaart volledig in en
ondertekent die, eventueel samen met uw echtgenoot of
geregistreerd partner.
• U scheurt de overeenkomstkaart af en stuurt die in een
gesloten envelop aan ons op.
• U ontvangt een ondertekende kopie van deze overeenkomstkaart retour. Dat is het bewijs voor de Belastingdienst dat uw
giften voor 100% aftrekbaar zijn.

We stellen uw periodieke gift zeer op prijs!

www.johanneshospitium.nl

Overeenkomst voor een periodieke gift
1. Verklaring gift
De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gift te doen aan de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) €
Bedrag in letters
per jaar, die gedurende minstens 5 jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
het overlijden van de schenker

het overlijden van een ander dan de schenker

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker, vul dan de naam in van die persoon
2. Looptijd van de gift
2a Wat is de looptijd van de gift?

5 jaar

jaar (minimaal 5 jaar)

onbepaalde tijd

2b In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats
3. Gegevens schenker
Naam		
Voornamen (voluit)
BSN/sofinummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres		
Postcode 				
Woonplaats		Land
Telefoon		E-mail
4. Gegevens instelling of vereniging
4a Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium
4b Transactienummer:
4c RSIN/fiscaal nummer 811208941

5. Ondertekening schenker
Plaats
Datum
Handtekening
schenker

6. Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)
Naam		
Voornamen (voluit)
BSN/sofinummer
Geboortedatum		
Land

Geboorteplaats 				

Ondertekening
Plaats
Datum
Handtekening
partner schenker

7. Ondertekening namens instelling of vereniging
Naam
Functie
Plaats
Datum
Handtekening
namens ontvanger

U kunt deze kaart versturen aan de Stichting Vrienden van het Johannes
Hospitium, Kamgras 2, 3648 HM Wilnis. Voor vragen of meer informatie
kunt u bellen met 0297 230 290 of kijken op www.johanneshospitium.nl

Ten behoeve van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium in Wilnis
Het regelen van uw periodieke gift is heel eenvoudig met de invulling van deze overeenkomstkaart.
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomstenbelasting ontvangt u tot 52% terug van de Belastingdienst.

johanneshospitium.nl
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