Opgaaf (meerjaren-)bijdrage aan de Gereformeerde Gemeente te
Kampen ten behoeve van de verbouw van de kerk en de Beukelaar
U kunt dit formulier invullen en inleveren:
− in de daarvoor bestemde bus in de Beukelaar;
− door het op te sturen naar J.A. van der Spek, Koraal 75, 8271 KB IJsselmuiden;
− door het scannen en/of mailen naar bouwfonds@gergemkampen.nl;
− door het in een gesloten enveloppe af te geven aan uw wijkouderling of een bouwcommissielid.

De verbouw van ons kerkgebouw wil(len) wij/ik ondersteunen met: (meerdere opties mogelijk)
1. Met een eenmalige gift van € …………. .
2*. Door periodbiek (minimaal 5 jaar achter elkaar) een bijdrage van €……………… te geven. De
volledige aftrek hiervan regel ik via een belastingformulier (zie achterzijde).
3*. Renteloze lening
Ik verstrek de kerk een renteloze lening van €…………..…………. met een looptijd van minimaal 5 jaar.
a. De jaarlijkse aflossingsbedragen schenk ik aan de kerk.
Ik verstrek de kerk een renteloze lening van €…………..…………. met een looptijd van minimaal 5 jaar
b. De lening wens ik in …….. jaarlijkse termijnen terug te ontvangen.

4*. Lening met rente
a. Een schenking in de vorm van een lening groot €…………………………
Ik wens over de lening een nader overeen te komen rente ontvangen. De jaarlijkse aflossing en rente
schenk ik aan de kerk. Over de rente neemt de financiële commissie contact met mij op.
b. Ik verstrek de kerk een lening van € …………………………. . Over de lening wens ik nader overeen te
komen rente te ontvangen. De lening en de rente wens ik in ………….. jaarlijkse termijnen terug te
ontvangen. Over de rente neemt de financiële commissie contact met mij op.
5. Ik wil de kerk wekelijks / maandelijks / jaarlijks ondersteunen met een gift via de speciale
collectes voor de verbouw en /of een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer NL79 RABO
0375 9993 45 t.n.v. de Geref. Gemeente Kampen. De gift bedraagt € ……………………….
Ik wens gebruik te maken van automatische incasso ja / nee. Graag omcirkelen wat u wilt.
6. Ik wil/ kan mij op dit moment niet vastleggen voor een gift.
7. Ik wil (ook) via mijn bedrijf een gift geven en ik vul hiervoor een apart formulier van de belasting
in.

* Let u er wel op dat als u 2, 3 en 4 kiest aparte fiscale mogelijkheden zijn; zie hiervoor de
achterkant.
Heeft u meerdere exemplaren nodig dan kunt u deze kopiëren of downloaden via de website.
Naam:

Datum:

Straat
Postcode en plaats
Emailadres:

Handtekening
Z.O.Z.

Voor de keuzes 2, 3 en 4 kunt u gebruik maken van een fiscale regeling, zodat alle bedragen voor
u aftrekbaar zijn voor de belasting.
U kunt gebruik maken worden van een formulier van de belastingdienst. U kunt het vinden op de
website van de belastingdienst. Hierbij treft u een link aan naar het formulier: Overeenkomst Periodieke gift in geld .
Dit formulier (in tweevoud, exemplaar voor de schenker en exemplaar voor de ontvanger) kunt u
invullen en naar de scriba van de kerk, dhr. F. van de Beek sturen (Donk 32, 8266 JC Kampen). U
kunt het belastingformulier ook inleveren in de Beukelaar. Vergeet a.u.b. niet om het formulier
te ondertekenen.
Punt 4 van het belastingformulier (Gegevens instelling of vereniging) hoeft u niet in te vullen, dat
doet de scriba van de kerk die het formulier vervolgens ook zal ondertekenen en hij zal u
vervolgens deel 1 van het formulier toezenden.
U kunt uw giften en leningen overmaken naar bankrekeningnummer NL79 RABO 0375 9993 45
t.n.v. Gereformeerde Gemeente Kampen.
U kunt er voor kiezen om zelf jaarlijks het bedrag over te maken naar de kerk.
U kunt er ook voor kiezen om het totale bedrag in één keer over te maken.

