PROT. GEMEENTE
LEENS-MENSINGEWEER

VVB 2020 KERK
Afz.: Prot. Gemeente Leens-Mensingeweer

Ondergetekende:
€ _____________

is bereid dit jaar bij te dragen een totaalbedrag van:
als volgt te voldoen: (1 x aankruisen)

Maakt bedrag zelf over naar de Kerk op IBAN-rek.nr. NL53 RABO 0373 7184 70
Contant
Machtiging, hij/zij verleent hierbij toestemming aan de Protestantse Gemeente
Leens – Mensingeweer, incassant ID: NL19ZZZ302584829461
om van zijn/haar IBAN-rekening:
bovengenoemd bedrag af te laten schrijven in ____ termijn(en), in de maand(en):

Febr.





Mrt.

Apr.

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Afschrijving vindt plaats rond de 26e van de maand;
Variabel bedrag per maand mogelijk.
Bij machtiging maximaal 10 maanden mogelijk, van februari t/m november.

Datum: _____________________

Handtekening: ___________________________________

E-mailadres: ___________________________________________________________________

Eventueel in de toekomst te gebruiken voor digitale acties.
Z.O.Z VOOR SPECIFICATIE BIJDRAGE

Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer
Adm. bijdragen: Henk Spoelman,
Loohof 11, 9965 TR Leens
Telefoon: 0595 – 57 27 94 (na 19.00 uur)
E-mail: henk@spoelman.info
IBAN-rek.nr. Kerk: NL53 RABO 0373 7184 70

VVB 2020 KERK
Hier kunt u de uitsplitsing van uw bijdrage aangeven:

Vrijwillige Bijdrage

€ …..…………

Paperclip (abonnementsbedrag per adres)

€

Solidariteitskas bijdrage
(vaste bijdrage van € 10,-- per lidmaat)

€ …….….……

Dankdag

€ …..…………

Verjaardagfonds (voor bloemen in de kerk)

€ ……..……….

Onderhoud gebouwen

€ …….…….…

Overige bijdrage, nl.

€ ………….….

Totale bijdrage voor 2020

€ ………………

10,--

Aantekeningen:

Belastingaftrek
Uw bijdrage aan de kerk komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot max. 10% van het
verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende 5 jaar vast te leggen, is zelfs het
gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft tegenwoordig niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt
hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk. Meer informatie bij de kerkrentmeesters, of
op de website van de kerk: www.leens-mensingeweer.protestantsekerk.net.
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