
Hoe kunt u de Vrienden van de Pauluskerk belastingvrij steunen 

d.m.v. een periodieke gift?  

 

Dankzij onze donateurs kan de Stichting Vrienden van de Pauluskerk haar activiteiten uitvoeren. 

Daarvoor onze welgemeende dank, zeker ook die van de bezoekers van de Pauluskerk. 

Met onze activiteiten proberen wij het leven van onze bezoekers wat draaglijker te maken en ook 

steunen wij diverse initiatieven binnen de Pauluskerk. 

Omdat de Stichting Vrienden van de Pauluskerk een door de Belastingdienst erkende ANBI-

organisatie is, zijn uw giften aan de Vrienden van de Pauluskerk aftrekbaar voor de belastingen. 

Voor de (gewone) giften geldt echter wel een belangrijke beperking: alleen het bedrag boven de 1% 

en minder dan 10% van het belastbaar inkomen kan van de belastingen worden afgetrokken. 

Gelukkig bestaat er nog een tweede optie: een periodieke gift. Deze mogelijkheid kent geen 

maximum. Het gehele bedrag is, minimaal 5 jaar lang, geheel aftrekbaar. 

Ook hierbij gelden een aantal voorwaarden: 

- De gift moet vastgelegd zijn in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Stichting 

Vrienden van de Pauluskerk (de overeenkomst periodieke schenking) 

- Gedurende tenminste vijf jaar moet ongeveer hetzelfde bedrag worden geschonken (kleine 

afwijkingen zijn wel mogelijk) 

- De overeenkomst wordt op naam gemaakt. 

De overeenkomst is niet overerfelijk, dat wil zeggen, bij overlijden komt deze te vervallen. Ook bij 

plotselinge werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid kan de overeenkomst worden beëindigd. 

Op de website van de belastingdienst vindt u het formulier Overeenkomst Periodieke Schenking 

Overeenkomst - Periodieke gift in geld (belastingdienst.nl) 

Desgewenst kunnen wij u dit formulier ook per post toesturen. 

Vul deze helemaal in, zet uw handtekening en stuur het formulier op naar Stichting Vrienden van de 

Pauluskerk, Hang 7, 3011 GG Rotterdam of per e-mail naar vrienden@pauluskerkrotterdam.nl 

Na ontvangst sturen wij u een kopie van de overeenkomst voorzien van onze handtekening en een 

transactienummer retour. Bewaar deze goed. 

Daarna ontvangt u gedurende 5 jaar elk jaar een brief van de Stichting Vrienden van de Pauluskerk 

met een verzoek tot betaling en/of een acceptgiro. 

Natuurlijk blijven uw giften ook bijzonder welkom als u geen gebruik maakt van de fiscale regeling. 

Meer informatie: Op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl kunt u kijken onder 

“een periodieke gift laten vastleggen”. 

Voor alle aanvullende vragen kunt u mailen naar vrienden@pauluskerkrotterdam.nl 

Bij voorbaat onze dank. 

Bestuur Stichting Vrienden van de Pauluskerk              
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