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Stichting

KACEMA MUSUMA
Doorlopende machtiging.
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode + Woonplaats incassant:
Land incassant:
ID incassant:
Kenmerk machtiging: ...............

Stichting Kacema Musuma
De Hoge Kampen 11
8141VL Heino
Nederland
NL66ZZZ050824210000
(<— Door onze penningmeester in te vullen bij de incassatie.)

Door invulling en ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Kacema
Musuma om periodiek incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om gedurende tenminste 5 jaar
maandelijks* / halfjaarlijks* / jaarlijks* een bedrag van € ......... van uw rekening af te schrijven.
* omcirkel hetgeen u wenst.
Zie voor informatie over periodieke giften en aftrekbaarheid voor de belasting bladzijde 2 van dit
schrijven.
Met uw toezegging voor een donatie machtigt u uw bank om periodiek een bedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht aan Stichting Kacema Musuma.
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.
Gelieve dit formulier te printen, handmatig in te vullen, te scannen en als PDF via email te sturen aan:
Penningmeester: joost.j.snoep@gmail.com
of ingevuld versturen per post aan: J.J. Snoep, De Hoge Kampen 11, 8141VL Heino
Naam: ..............................................
Adres: ...............................................
Postcode + Woonplaats: .............................

Telefoonnummer: ...........................

Rekeningnummer [IBAN]: ..............................

Email: ........................................

Datum en Plaats: ........................................
Handtekening:

KvK Zwolle 05082421

Rabobank 125398891 (IBAN NL35RABO0125398891)
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Periodieke giften en aangifte inkomstenbelasting.
Als u een gift doneert aan de Stichting Kacema dan mag u alleen periodieke giften geheel aftrekken
in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden andere, minder gunstige, regels.
(zie: Belastingdienst > Aftrekposten en kortingen > Giften aan goed doelen – mag ik die aftrekken in mijn aangifte)

Uw gift is een periodieke gift als u aan onderstaande 3 voorwaarden voldoet:
•
•
•

U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u
uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
U betaalt het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die
termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting als u aan de
voorwaarden voldoet:
•

Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
Zowel St. Kacema als St. Kacema Study Fund hebben een ANBI status!

•

U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
U kunt daarvoor dit formulier gebruiken, waarbij sprake is van een automatische incasso.
Indien u geen gebruik wilt maken van een automatische incasso en zelf uw gift periodiek wilt
overmaken dan kunnen wij u een ander rechtsgeldige overeenkomst toesturen.
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