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ZOU ONS 40-JARIG BESTAAN GEEN MOOIE REDEN ZIJN OM ONS TE STEUNEN? 
Zou u ons werk gedurende 5 jaar willen steunen? Met een klein bedrag per maand of kwartaal maakt u het verschil voor 
de Burkinabé. Onze overheid ondersteunt u hierbij. Als u gedurende minimaal 5 jaar een gift aan een goed doel schenkt, 
mag u deze gift voor 100% in uw IB aangifte aftrekken en is de drempel niet van toepassing.  

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 U doet de periodieke gift aan een: 
o algemeen nut beogende instelling (ANBI) 
o culturele ANBI 
o vereniging die geen (culturele) ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet 

 U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst. 

 De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift. *1
 

1.  Met een formulier voor gever en ontvanger (de overeenkomst: punt 1 t/m 8 van onderstaand formulier) moet e.e.a.   
 worden vastgelegd en beschikbaar zijn bij controle door de belastingdienst. Ons ANBI nummer is: 816055956. 

2. U maakt uw gift zelf periodiek over of u machtigt Sahelp voor afschrijving van uw gift. Met het invullen van het 
 machtigingsformulier (machtiging tot periodieke schenking: punt 9 t/m 11 van onderstaand formulier)geeft u 
 toestemming de gift van uw rekening over te laten maken naar de rekening van Stichting Sahelp. 

Na invulling van de overeenkomst stuurt u het formulier op naar Stichting Sahelp. De penningmeester vult de 
gegevens van Sahelp aan en ondertekent het formulier. Het ondertekende exemplaar krijgt u terug en dat formulier 
moet u goed bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst. 

 

OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING 

 (A.u.b. de grijs gekleurde balken/vlakken invullen) 

1. VERKLARING: 

 Ik (naam van schenker) :.................................................................................................................................................................. 
 verklaar hierbij een periodiek gift te doen aan Stichting Sahelp, gevestigd te Oss. 
 Mijn schenking bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen  van (bedrag in cijfers)         : € ... ... ... ..., .... 
 (bedrag in letters) :.......................................................................................................................................................  euro 
 per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: 
            .... het overlijden van de schenker,             .... vervallen ANBI status,  
   .... verliezen baan of arbeidsongeschikt worden,    .... 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. 
(naam)  ............................................................................................................................................................................................ 

2. LOOPTIJD VAN DE SCHENKING 

De looptijd van mijn schenking is :           5 jaar                ..... jaar (minimaal 5 jaar)                 onbepaalde tijd 
De eerste gift vindt plaats op  : ..........  --  ........ -- 20..... 

3. PERSOONLIJKE GEGEVENS SCHENKER 

Achternaam   : ............................................................................................................. Geslacht: M             V                                                                          
Voornamen (voluit)  : ............................................................................................................. 
Burgerservicenummer  : ........................................................................    
Geboortedatum  : ..........  --  ........ -- 19.....                                         Geboorteplaats : .......................................................... 
Straat  : ........................................................................  Huisnummer  :  .......................................................... 
Postcode/ woonplaats  : ........................................................................  E-mailadres  :  .......................................................... 
Telefoonnummer privé : ........................................................................   Mobiel :  .......................................................... 
Partner : JA                       NEE           Bij JA door naar 4.  Bij NEE door naar 6. 

4. PERSOONLIJKE GEGEVENS  ECHTGENOOT/GEREGISTREERD PARTNER VAN DE SCHENKER 

Achternaam   : ............................................................................................................. Geslacht: M             V                                                                          
Voornamen (voluit)  : ............................................................................................................. 
Burgerservicenummer  : ........................................................................   
Geboortedatum  : ..........  --  ........ -- 19..... Geboorteplaats : .......................................................... 
Adres indien afwijkend : ........................................................................ Huisnummer     : .......................................................... 
Postcode/woonplaats  : ........................................................................ E-mailadres : .......................................................... 
Telefoonnummer privé : ........................................................................ Mobiel : .......................................................... 

                                                           
*

1
Het cursief gedrukte is de letterlijke tekst van de belastingdienst 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/anbi_vereniging_sbbi/anbi_vereniging_en_steunstichting_sbbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/periodieke_giften_laten_vastleggen
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5. GEGEVENS STICHTING SAHELP. 

Transactienummer : ............................................. 
RSIN/fiscaal nummer : 816055956 

6. ONDERTEKENING SCHENKER (en indien van toepassing uw PARTNER) 

Plaats : .............................................   Datum  : ..........-- ..........-- 20..... 
Handtekening schenker :        Handtekening partner: 

 
 
 

7. ONDERTEKENING NAMENS STICHTING SAHELP 

Naam: J.Lubbersen,  Penningmeester Stichting Sahelp, Oss   Datum  : ..........  --  ........ -- 20..... 

  
 
 

8. GEGEVENS BETALING 

      Ik maak zelf periodiek het bedrag over op: IBAN NL97 RABO 0170 4361 36  

      of   
      Ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij  Stichting Sahelp, gevestigd te Oss. 

 
 
 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO 

9. INDIEN U STICHTING SAHELP MACHTIGT TOT AUTOMATISCHE INCASSO, GRAAG ONDERSTAANDE GEGEVENS INVULLEN 

Incassant ID  : .................................................................   Kenmerk machtiging:..................................................... 
om (bedrag in cijfers)  : € ... ... ... ..., ... 
(bedrag in letters)  : .................................................................................................................................................  euro 
met ingang van  : ..........  --  ........ -- 20.....   
af te schrijven van mijn rekening  (IBAN rekeningnummer) ......... -- .......... -- .................... --......................................................... 
in de volgende termijnen : per maand per kwartaal    per halfjaar             per jaar             anders, nl:  ............................           

10. ONDERTEKENING SCHENKER 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Sahelp om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van  Stichting Sahelp. 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. 

11. ONDERTEKENING SCHENKER EN PARTNER  ( indien van toepassing) 

Plaats : .............................................   Datum  : ..........-- ..........-- 20..... 
Handtekening schenker :        Handtekening partner: 

 
 
 

12. ONDERTEKENING NAMENS STICHTING SAHELP 

Naam: J.Lubbersen,  Penningmeester Stichting Sahelp, Oss   Datum  : ..........  --  ........ -- 20..... 

  
 
 

 

Nadat u op dit formulier de grijze vlakken zo veel als mogelijk heeft ingevuld kunt u dit formulier opsturen naar: 

Stichting Sahelp, Jeneverbes 73, 5345 JB Oss. 
P.S. Stichting Sahelp gaat conform de Wet op de Privacy zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens worden uitsluitend 

gebruikt om de periodieke gift te verwerken en eventueel ter inzage gegeven aan de Belastingsdienst. 


