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Versie 2019-1 

 

Ik meld mij aan als donateur van de Stichting Oud Stompwijk  

Man    Vrouw   Gezin 
 

Naam 

Straat en huisnummer  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Wij communiceren bij voorkeur per e-mail omdat dit snel en goedkoop is. Heeft u geen e-mail, dan is dat geen probleem. 
 
U wordt donateur in  ______ (jaar) 

Binnen Stompwijk  € 12,50 per jaar 

Buiten Stompwijk   € 17,50 / € 27,50 per jaar * 

 

U krijgt nu mee ‘Stompwiic’ van kwartaal   1    2    3    4 

De volgende afleveringen van dit jaar worden na verschijning bij u thuisbezorgd. 

 
-  Met deze bedragen kunnen we ons blad ‘Stompwiic’ maken en de beeldbank onderhouden.  
-  Extra bijdragen stellen ons in staat om meer te doen. 
-  Het donateurschap eindigt automatisch aan het einde van het jaar.  
-  U krijgt daarna een factuur en kunt dan beslissen of u donateur wilt blijven. 
- Wilt u als bedrijf doneren? Neem dan s.v.p. contact op met penningmeester@oudstompwijk.nl of een bestuurslid. 
 

* verzendkosten 
De verzendkosten zijn helaas aanzienlijk. Daarom brengen we € 5,00 bijdrage in de verzendkosten in 

rekening als u buiten Stompwijk woont. Verzending naar het buitenland kost € 15,00. 

 

 

 

 

________________________ ________________________________________________ 

Datum Handtekening 
 

 

Uw voordeel, belastingaftrek! 

De Belastingdienst heeft de Stichting Oud Stompwijk de ANBI-status als culturele instelling toegekend. 

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt de volgende extra giftenaftrek:    

- Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. 

- Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift 

aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 


