
1. Verklaring gift

De ondergetekende (naam schenker)

 
Verklaart een gift te doen aan de toekomst van Oerol.

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke 
uitkeringen van:

(bedrag in cijfers) €  

(bedrag in letters) euro  
per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden 
uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
□ het overlijden van de schenker   
□ het overlijden van een ander dan de schenker

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de 
schenker?
Vul dan hier de naam in van die persoon:

 

 

 

2. Looptijd van de gift

Looptijd van de gift in minimaal 5 jaar. Na 5 jaar kun je elk 
moment stoppen
In welk jaar vindt de eerste gift plaats?  

In dit startjaar moet je van de Belastingdienst het volledige 
toegezegde jaarbedrag schenken.

3. Betaalwijze 

Voor onze administratie is het het makkelijkst als je ons 
wilt machtigen.

□ SEPA doorlopende machtiging:  
Ik machtig Stichting Terschellings Oerol Festival om het 
bedrag van de schenking af te schrijven van mijn IBAN

per  □  maand □  kwartaal  □ halfjaar □  jaar

□  Ik kies ervoor om het jaarbedrag jaarlijks zelfstandig 
over te maken naar Stichting Terschellings Oerol 
Festival. 

4. Gegevens Schenker

Naam 

 
Voornamen (voluit) 

 
Geboortedatum

  
Geboorteplaats 

 
Straat en huisnummer 

 
Postcode en woonplaats

 
Land

 
E-mail adres

 
Telefoonnummer

 
Plaats   Datum

       

Handtekening (voor de machtiging)

 

Periodieke schenkingsovereenkomst Donateur van Oerol
Overeenkomst periodieke gift in geld

Als Donateur van Oerol steun ik de toekomst van het festival en creëer zo meer  
ruimte voor (internationaal) experiment, onderzoek en talent.

donateurs



Kleine lettertjes

Indien je hebt gekozen voor de machtigingsoptie geef 
je met je ondertekening toestemming aan Stichting 
Vrienden van  Oerol  (Zuid Midslandweg 4, 8891 HG, 
Midsland, Incassant ID NL46ZZZ410034040000, kenmerk 
Donateur van Oerol) om doorlopende incasso-opdrachten 
te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af 
te schrijven wegens donatie aan Oerol.  In het startjaar 
mag Stichting Vrienden van  Oerol  de afgesproken 
incasso uitbreiden tot het jaarbedrag wat in deze 
verklaring is toegezegd. Als je het niet eens bent met 
deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor contact op met je bank.

De Nederlandse overheid stimuleert het geven aan erkende 
goede doelen met een ANBI status en maakt de aftrek van 
jouw gift van de belasting mogelijk. Je profiteert alleen 
maximaal als je minimaal vijf jaar lang wil geven. 

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. 

-  Omdat Oerol een Culturele ANBI is, krijgt u voor uw gift 
extra aftrek. Een gift aan een Culturele ANBI mag  
u namelijk met 25% verhogen tot een maximum van  
€ 1.250,-. 

-  Uw structurele, meerjarige steun maakt langlopende 
projecten zoals residenties, expedities en onderzoek

-  Voor belastingvrij schenken is geen tussenkomst van 
een notaris meer nodig. Het is dus snel en kosteloos 
geregeld.

5. Ondertekening schenker

Plaats 
 
Datum 
 
Handtekening schenker

 

6. Gegevens en ondertekening partner 
schenker (indien aanwezig)
Naam 
 
Voornamen (voluit)
 
BSN/sofinummer
 
Geboortedatum
 
Geboorteplaats
 
Land
 
Plaats
 
Datum
 
Handtekening partner schenker

 

7. Gegevens in te vullen door Stichting 
Vrienden van Oerol

Stichting Vrienden van Oerol
 
Transactienummer
 
RSIN/fiscaal nummer 14812880
 

8. Ondertekening namens Stichting 
Vrienden van Oerol 
Festival
 
Naam
 
Functie
 
Plaats
 
Datum
 
Handtekening namens ontvanger

 
Wil je een ingevuld en ondertekend exemplaar terugsturen 
naar Stichting Vrienden van Oerol op onderstaand adres? 
Inscannen en mailen naar steun@oerol.nl mag ook. Je ontvangt 
de kopie van een door ons getekend exemplaar terug voor je 
administratie en de Belastingdienst.

Stichting Terschellings Oerol Festival
Zuid Midslandweg 4
8891 GH Midsland-Terschelling

donateurs

MEDE NAMENS MAKERS, WETENSCHAPPERS 

EN OEROL VAN DE TOEKOMST: BEDANKT!


