PERIODIEK SCHENKEN
Steun onze kerk met een periodieke gift
“Meer geven kost niks”
Reguliere gift

Periodieke gift

€150

€259
UW KERK KRIJGT

€259

€150
U GEEFT
€150
DAT KOST U
€150

U GEEFT
€259
DAT KOST U
€150

BELASTINGDIENST

€109

met de mogelijkheden van periodiek
schenken. Vul het toezeggingformulier op
de gewone wijze in. Vul ook het bedrag
op de achterzijde in bij 1. Ook het bedrag
voor collectebonnen kunt u invullen,
zodat ook deze onder het periodiek
schenken vallen. Collectebonnen kunnen
door u worden besteld op de bekende
bankrekening:
NL95 RABO 0373 7347 86.
Vul dit getal in bij 2. Als u geen
gebruik wilt maken van de aftrek van
collectebonnen dan vult u nul in.
PERIODIEKE GIFTEN
ZIJN VOLLEDIG AFTREKBAAR
Een periodieke gift is een gift waarbij u
minimaal vijf jaar lang eenzelfde bedrag
schenkt aan onze kerk. Dit bedrag mag
u volledig aftrekken van de belasting. Er
geldt dus geen drempel. U krijgt zo meer
terug van de belastingdienst.

UW KERKELIJKE BIJDRAGE
ALS PERIODIEKE GIFT
Met de actie Kerkbalans vragen we u
jaarlijks om een bijdrage. Dit kunt u nu
ook doen in een toezegging voor een
periode van 5 jaar. En wanneer u uw
belastingvoordeel ten goede laat komen
aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage
zonder dat het u meer kost.
Onze acties van de afgelopen 2 jaar
hebben veel leden doen besluiten
periodiek te gaan schenken. Mocht
u het overwegen kijk dan eens op de
schenkcalculator.
Via www.protestantsekerk.nl/
schenkcalculator berekent u eenvoudig
uw fiscale voordeel.
HOE WERKT HET?
Bepaal eerst de hoogte van uw bijdrage
voor kerkbalans. Houdt hierbij rekening

Uw toezegging voor uw periodieke gift
wordt vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst met de kerk door het
college van kerkrentmeesters. Deze kunt
u gebruiken voor uw belastingaangifte.
De overeenkomst heeft een looptijd van
tenminste vijf jaar en wordt ontbonden

bij overlijden van de schenker of
de partner van de schenker. Verder
eindigt de verplichting tot uitkering bij
arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige
werkloosheid, persoonlijk faillissement
van de schenker of wanneer diens partner
in een regeling voor schuldsanering
terecht komt.

Mocht u besluiten tot periodiek schenken dan kunt u het antwoordformulier samen
met het toezeggingformulier in de envelop van kerkbalans doen. Na afloop van de actie
kerkbalans zullen wij de betreffende formulieren u ter tekening aanbieden.
			Antwoordformulier:


Opgave periodiek schenken 2022-2026

		Naam
		Adres
		
Postcode
		E-mail
Kerkbalans
Collectebonnen
Periodiek schenken

€
€
€

Kerkbalans
Collectebonnen
Periodiek schenken

Plaats

€
€
€

Opmerkingen:		

Opmerkingen:

Datum:		

Plaats: 		

(1)
(2)
(3=1+2)

Datum:

Vormgeving en druk: Drukkerij De Letter, Zwaagdijk
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