
                          

Overeenkomst Vriend van HKMyerle (periodieke gift) 

 
1. Verklaring gift 

De ondergetekende (naam vriend) 

verklaart een gift te doen aan Heemkundekring Myerle 
 

De gift bestaat uit vaste periodieke bedragen van (bedrag in  cijfers)   € 

(bedrag in letters) 

 
 

euro 

per jaar, die gedurende ten minste 5 jaar worden betaald en uiterlijk eindigt bij het overlijden van de vriend. 

 
2. Looptijd van de gift 

De looptijd van de gift is 5 jaar      onbepaalde tijd (minimaal 5 jaar) 

 En gaat in per (jaartal) 

 
3. Gegevens vriend     

Achternaam  

Voornamen (voluit)  

BSN (burgerservicenummer) 

Geboortedatum / -plaats 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Land 

Telefoonnummer  

E-mailadres 

IBAN Bankrekeningnummer 
 
 

4. Gegevens partner vriend (indien aanwezig) 

Achternaam  

Voornamen (voluit)  

BSN (burgerservicenummer) 

Geboortedatum / -plaats 
 
 

5. Gegevens Heemkundekring Myerle 

Let op: Heemkundekring Myerle in een culturele ANBI-instelling conform de voorschriften van de Belastingdienst. 

RSIN     805844399 Transactienummer 

Het transactienummer is het nummer waaronder de overeenkomst in de administratie van Heemkundekring Myerle is 
opgenomen. (Dit wordt ingevuld door Heemkundekring Myerle.) 

 

 



                          

 
 

6. Doorlopende Machtiging S€PA 

Heemkundekring Myerle 

Burgemeester van Lokvenstraat 135, 5731 LT Mierlo, Nederland 

Incassant ID: NL16HKM402383280000 

 
Ik machtig Heemkundekring Myerle om het onder punt 1 hiervoor genoemde bedrag jaarlijks omstreeks 1 maart van 
mijn rekening af te schrijven. 

 
Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u toestemming aan Heemkundekring Myerle om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen  naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 

 
 

7. Ondertekening vriend 

Plaats en datum 

Handtekening schenker 

 
 

8. Ondertekening partner vriend(indien aanwezig) 

Plaats en datum 

Handtekening partner schenker 
 
 
 

9. Ondertekening namens Heemkundekring Myerle 

Naam 

Functie 

Plaats en datum 

Handtekening 

 
 
 

Hans Verhees 

Penningmeester Heemkundekring Myerle   

Mierlo  

  

 

 
De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar vóór de ingangsdatum van de overeenkomst, niet meetellen voor 
de periodieke gift in het eerste kalenderjaar. Indien u dit jaar al aan HKMyerle heeft betaald, dan kunt u er voor kiezen om de periodieke gift pas per 
1 januari van het komende jaar in te laten gaan. Dat betekent natuurlijk wel dat u geen gebruik kunt maken van de fiscale aftrek van een 
periodieke gift over het lopende jaar. . De periodieke gift wordt beschouwd als donatie en niet als lidmaatschapsbijdrage. Omdat HKMyerle een 
culturele ANBI status heeft mag u de gift met 25 % verhogen bij het invullen van uw belastingaangifte en is er geen aftrekdrempel voor deze 
gift van toepassing.. 
Vul deze overeenkomst in en stuur naar Heemkundekring Myerle, u kunt de overeenkomst ook inscannen (i.v.m. de handtekening) en 
insturen via de mail. Na verwerking ontvangt u een afschrift retour. Bewaar dit afschrift in uw administratie. U moet de overeenkomst 
kunnen overleggen indien de Belastingdienst er om vraagt. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met ons  via 
info@heemkundekringmyerle.nl. Wij helpen u graag. 

Heemkundekring Myerle verwerkt uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie 
lees het privacy statement op www.heemkundekringmyerle.nl. 

http://www.heemkundekringmyerle.nl./
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