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Overeenkomst periodiek schenken
Schenken met belastingvoordeel
De Belastingdienst betaalt graag een deel van uw gift. Als u ons namelijk minimaal vijf jaar lang
met een vast bedrag steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting. En krijgt u een
deel van uw gift terug. Dat heet een periodieke schenking.

Profiteer zelf of schenk het voordeel
U bepaalt zelf de hoogte van uw gift en legt dit vast via een schriftelijke
schenkingsovereenkomst. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar
inkomen mag aftrekken. Zo kun u er voor kiezen om zelf van het voordeel te profiteren of het
voordeel aan de Protestantse Gemeente Heemskerk te schenken.

Meld u aan voor periodiek schenken!
Hoe kan ik periodiek schenken?
Vul uw gegevens op de volgende bladzijde (of kopie daarvan) direct in en stuur die met een
kopie van een geldig identiteitsbewijs naar:
Protestantse Gemeente Heemskerk, p/a W.J. Kornmann, Singelweide 93, 1967 HJ Heemskerk.
U ontvangt van ons de ingevulde volmacht en de concept Onderhandse Verklaring retour.
De volmacht wordt pas wettelijk geldig als deze is afgedrukt, door u én door de Protestantse
Gemeente Heemskerk is ondertekend en samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs in
het bezit is van de Protestantse Gemeente Heemskerk.
Er zijn geen kosten voor de administratieve afhandeling en er geldt een minimum jaarlijkse
bijdrage van € 50,-. U kunt voor heel 2015 nog een schenkingsovereenkomst sluiten. U kunt ook
alvast een schenkingsovereenkomst sluiten die in 2016 ingaat.
U kunt voor meerdere goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI’s) een
schenkingsovereenkomst regelen. Dat moet u met ieder goed doel zelf doen.
De belastingdienst stelt de volgende schenkingen aftrekbaar van uw inkomen:
 De bijdrage aan de Actie Kerkbalans
 Geld wat u in de collecte zak doet mits dat aantoonbaar is. Daarvoor zijn de
collectebonnen.
 De bijdrage aan de solidariteitskas
 De materiele kosten( zoals bijvoorbeeld printerpapier, inktpatronen, gereden kilometers
en dergelijke) die u voor de kerk maakt als u die niet declareert en vergoed krijgt.
Hiervoor is een ‘Declaratieformulier onkostenvergoeding bel.dienst’ op onze website,
www.pknheemskerk.nl dat ingevuld en met bonnen getekend moet worden door het
kerkbestuur.
 De bijdrage aan Samenklank
 Eenmalige giften
 Legaten
Voor alle mogelijkheden en voorwaarden zie www.belastingdienst.nl
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Benodigde gegevens voor Overeenkomst Periodiek Schenken
Na invullen opsturen met kopie van een geldig identiteitsbewijs naar: W.J.Kornmann,
(ouderling-kerkrentmeester, penningmeester) Singelweide 93, 1967HJ Heemskerk of per email
naar wilco.kornmann@yahoo.com of bel 065-108 4802 voor een gesprek of een afspraak.
Initialen en Naam schenker:
Grootte gift: €
Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de initialen en naam in
van die persoon:
Looptijd van de gift: of
onbepaalde tijd

5 jaar, of

……….. jaar (minimaal 5 jaar),

kalenderjaar eerste gift:
achternaam schenker:
voornamen schenker (voluit):
straat en huisnummer:
postcode:
woonplaats:
land:
telefoonnummer:
geboorteplaats :
geboorteland:
geboortedatum:
Burger Service Nummer BSN/SOFI :
Emailadres:
betaling van de gift: per automatische incasso, af te schrijven van IBAN: NL
Kopie van een geldig identiteitsbewijs
Gegevens partner indien van toepassing
Achternaam:
Voornamen (voluit):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Burger Service Nummer BSN/SOFI :
Kopie van een geldig identiteitsbewijs
Bijzonderheden of opmerkingen:
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Twee verschillende Overeenkomsten Periodiek Schenken
Bij de Protestantse Gemeente Heemskerk kunt u twee verschillende Overeenkomsten Periodiek Schenken (OPS)
afsluiten. Eén voor de Diaconie en één bij de Kerkrentmeesters voor het in stand houden van de eredienst.

Algemeen Nut Beogende Instelling
De Protestantse Gemeente Heemskerk voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst om een
ANBI te mogen zijn. Het ANBI logo ziet u hier onder:

Als gevolg daarvan zijn uw schenkingen en legaten aan de Protestantse Gemeente Heemskerk
aftrekbaar van uw belasting. Voor alle voorwaarden zie www.belastingdienst.nl
Ga voor vragen hierover naar een van uw kerkrentmeesters of kerkrentmeesters@pknheemskerk.nl
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