Registratieformulier Vrienden van Shade Children Foundation:
Na(a)m(en)):
Adres:
E-Mail:
Telefoonnummer:
Informatie over uzelf/uw gezin, wat misschien leuk is om te weten voor de kinderen (als ze
een tekening of brief voor u maken):

Ik/Wij willen maandelijks een financiële bijdrage leveren aan Stichting
Shade Children Foundation Nederland met als bestemming:
Het algemeen maandelijks budget. Hiervan worden de dagelijkse kosten betaald, zoals
huur, voedsel, elektriciteit, water, salarissen, medische kosten, etc.
Voor een bedrag van ………….. euro per maand/kwartaal*.
Het algemeen educatiefonds. Hiervan worden de kosten van de middelbare school en
vervolgonderwijs betaald. De per kind gespaarde bedragen worden waar nodig
aangevuld uit dit fonds en dit kan dus voor ieder kind zijn.
Voor een bedrag van ………….. euro per maand/kwartaal*.
Een specifiek kind. In dat geval verzoeken wij u om even contact op te nemen via ons
mailadres www.shadechildrenfoundation.nl of een van onze bestuursleden om af te
stemmen wat de wensen en mogelijkheden zijn.
*minimum bedrag is 5 euro per maand.

Shade Children Foundation | IBAN NL41 RABO 0133557065
Shadechildrenfoundation@hotmail.com
KvK 59052686 | www.shadechildrenfoundation.nl | shadechildrenfoundation@hotmail.com

Met enige regelmaat wordt u geïnformeerd over het wel in wee in Shade. Dit doen wij via
mail, maar vooral ook via onze Facebookpagina en Instagram.

Datum

Handtekening**

** Wanneer u het formulier aan ons mailt is een handtekening niet nodig. Uw mail voldoet.

De kinderen en het bestuur van Shade Children Foundation danken u hartelijk voor uw
steun en heten u hartelijk welkom als Vriend van Shade!

SCF Kenya: Naftali, Teresa, Gordon, John and Dina
SCF NL: Christiaan, Bas, Renate, Marijke and Dina

Wilt u zelf een periodieke overboeking invoeren? Hieronder vindt u onze
bankgegevens:
Name
IBAN number
Name bank
BIC

Stichting Shade Children Foundation NL
NL41 RABO 0133557065
Rabobank West Betuwe
RABONL2U

Stichting Shade Children Foundation Nederland heeft van de Belastingdienst de
ANBI status toegekend gekregen. Donaties aan St SCF zijn dan ook aftrekbaar voor
de belasting.
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Informatie van:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_g
ezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/periodieke_giften_vanaf_2014

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
Lees voor
Uw gift is een periodieke gift als:
u de gift hebt laten vastleggen
u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of
vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of
vereniging
De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

•
•
•
•

•

Let op!
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de
notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de
notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging
waaraan u de gift doet.
Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat
u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Mag u uw gift aftrekken?
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
U mag een periodieke gift aftrekken, als u die gift doet aan een:
•
•
•

algemeen nut beogende instelling (ANBI)
culturele ANBI
vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet
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Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of
omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is?
Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon
weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Gift is rentedragende schuld geworden
Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? En is dit nu een
schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u
deze schuld betaalt.

S

Shade Children Foundation | IBAN NL41 RABO 0133557065
Shadechildrenfoundation@hotmail.com
KvK 59052686 | www.shadechildrenfoundation.nl | shadechildrenfoundation@hotmail.com

