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Slim geven? Doe een periodieke gift
Made, 22 november 2014

Geachte donateur,
Dankzij uw donaties aan de Stichting Mensen uit de Nood, kunnen wij ons onverminderd inzetten voor de
minderbedeelden in India. Hiervoor zijn wij u zeer dankbaar.
U ontvangt deze brief echter niet omdat wij meer geld aan u vragen, maar om u te informeren over de nieuwe
fiscale regeling die per 1 januari 2014 geldt voor periodieke giften. Het is een wijze van doneren, die voor u en
voor onze stichting profijtelijk is. En, niet onbelangrijk, een gang naar de notaris is niet langer nodig.
Waar komt de fiscale regeling in het kort op neer: afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen en
uw leeftijd krijgt u een deel van het jaarlijks gedoneerde bedrag van de fiscus terug. Een voorwaarde is wel,
dat u ons gedurende een langere periode - minimaal voor vijf jaar - periodiek een bedrag schenkt.
Bovendien mag u bij een periodieke gift het volle bedrag van uw gift in mindering brengen op uw inkomen.
Als u niet uw eigen belastingaangifte verzorgt, dan zegt de hier gegeven informatie u mogelijk weinig tot
niets. Maar uw belastingadviseur zal zeker op de hoogte zijn van deze regeling.
Ook wij helpen u graag met onze kennis. Dat doen we op twee manieren:
1 Bij deze brief vindt u een toelichting, die u meer informatie geeft over de periodieke giften. Hierin geven wij
ook een voorbeeld, hoe deze regeling er voor u in de praktijk uit kan zien;
2 Ondergetekende is voor u beschikbaar voor nadere uitleg over de toepassing van deze regeling in uw persoonlijke situatie en is u graag behulpzaam bij het invullen van de bij de regeling behorende overeenkomsten.
Telefoonnummer: 0162-670190 of per e-mail: lo-co.verhoeff-made@ziggo.nl .
Wilt u liever uw gebruikelijke wijze van doneren handhaven, dan verandert dat uiteraard niets aan onze
dankbaarheid. Het leek ons juist u gezien onze relatie op de hoogte te stellen van deze gewijzigde belastingfaciliteit.
Met vriendelijke groet,
Louis Verhoeff
Bestuurslid Stichting Mensen uit de Nood
Bijlage: toelichting (apart digitaal document)

kamer van koophandel 41067553
de stichting is aangemerkt als anbi
(algemeen nut beogende instelling)

