Nieuwe aanmelding lidmaatschap Fonds Atelier Oerol donateur als particulier
Ja, ik wil graag Fonds Atelier Oerol donateur worden. Hiermee bied ik jong talent de kans om zich in
de praktijk te ontwikkelen op het gebied van theater en kunst op locatie, in het landschap en de
openbare ruimte.
Mijn gegevens
Achternaam: ………..………………………………Geboortedatum: ………………….

M/V*

Voornamen voluit): ………..………………………Geboorteplaats: ………..……………
Adres: ………..……………………………………….Postcode: ………………….
Woonplaats: ………..……………………………
Telefoon privé/mobiel: ………..………………

E-mail adres: …..……………………………………….

We houden u graag op de hoogte van de vorderingen van het Atelier via de Fonds Atelier Oerol e-mail
nieuwsbrief. Hebt u hier bezwaar tegen dan kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.
Ik wil wel/niet* mijn naam als Fonds Atelier Oerol donateur vermeld zien op de website van Oerol en
in het programmaboek van Oerol.
De te noemen naam / namen: ………..……………………………………….
*Doorhalen wat niet van toepassing is

Voor een periode van minimaal vijf jaar doneer ik
O €300,- per jaar
O €600,- per jaar
O €900,- per jaar
O € …….. per jaar
Bedrag in letters …………………………………………………………euro per jaar
Ik kies voor
O Een eenmalig incasso en ik doneer in één keer voor een periode van vijf jaar (bijvoorbeeld 5
jaar x €600, - = €3000, -)
O Een automatisch incasso met een donatie per jaar, voor onbepaalde tijd
O Een automatisch incasso met een donatie per kwartaal, voor onbepaalde tijd
O Een automatisch incasso met een donatie per jaar, voor een vaste periode van vijf jaar
O Een automatisch incasso met een donatie per kwartaal, voor een vaste periode van vijf jaar
Rekeningnummer [IBAN] : ………..…………………………………………………………
Plaats en datum : ………..…………………………………Handtekening: …..………………….…..……

Hartelijk dank voor uw steun!
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Terschellings Oerol Festival om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks het door u gekozen donatiebedrag van uw rekening af te schrijven
wegens donatie Fonds Atelier Oerol en aan uw bank om jaarlijks dit bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van Fonds Atelier Oerol.
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.

Naam incassant: Stichting Terschellings Oerol Festival
Adres incassant: Zuid Midslandweg 4
Postcode incassant: 8891 GH

Incassant ID: NL60ZZZ410051220000
Kenmerk machtiging: Fonds Atelier Oerol
Woonplaats incassant: Terschelling

Fiscaal voordeel bij een periodieke schenking
De Nederlandse overheid stimuleert het geven aan erkende goede doelen met een ANBI
status en maakt de aftrek van uw gift van de belasting mogelijk. U profiteert alleen maximaal
als u minimaal vijf jaar lang wil geven. Voorheen moest dit via een notariële akte, maar
tegenwoordig is dit niet meer nodig. U kunt eenvoudig een overeenkomst voor periodiek
schenken van de Belastingdienst invullen en opsturen. Na ontvangst vullen wij het formulier
aan met onze gegevens en sturen het naar u terug voor uw administratie.
U vult dus een aanmeld- of verlengingsformulier voor Fonds Atelier Oerol in. En als u wilt
profiteren van het fiscale voordeel dan ook het formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in
geld’ van de Belastingdienst.
Voordelen van periodiek schenken
- Een schenking met een looptijd van minimaal vijf jaar is volledig fiscaal aftrekbaar.
- Goede doelen hoeven geen schenkingsrecht te betalen over hun giften en op die
manier wordt uw gift meer waard dankzij de Nederlandse overheid.
- Uw structurele, meerjarige steun maakt langlopende projecten zoals het Atelier
mogelijk.
- Voor belastingvrij schenken is geen tussenkomst van een notaris meer nodig. Het is
dus snel en kosteloos geregeld.
Belastingaangifte
Wanneer u uw belastingaangifteformulier invult, vindt u onder [Aftrekpost Giften] het kopje
[Giften in de vorm van lijfrente]. Hier kunt u uw periodieke schenking opvoeren. De
Belastingdienst herkent uw bijdrage aan Oerol dan als volledig aftrekbare schenking.
Voor meer informatie kijk op de website van de belastingdienst

of gebruik deze link:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_fam
ilie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/periodieke_giften
_vanaf_2014/
Als u uw steun aan het Atelier wil bevestigen stuur dan dit formulier voor op en indien u ook
gebruik wil maken van de fiscale voordelen ook het formulier van de Belastingdienst. Hebt u
hier vragen over neem dan gerust contact op met Marieke Berkhout via
atelierfonds@oerol.nl of 0562 448 448.
Opsturen kan naar: Fonds Atelier Oerol, Zuid Midslandweg 4, 8891 GH MidslandTerschelling. Inscannen en mailen naar atelierfonds@oerol.nl mag ook.
Hartelijk dank voor uw steun!

