
Steun Stichting Maria van Renkum

Draag financieel bij aan het behoud van de pelgrims-
kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te 
Renkum met het eeuwenoude Mariabeeld, de mooie 
staties, het fraaie meditatiepark om het kerkgebouw, 
de pastorie en de begraafplaats te Renkum.

Op diverse wijzen kunt u de Stichting Maria van Renkum financieel steunen.
U kunt kiezen uit een:
>  éénmalige gift, giften per maand of kwartaal
>  periodieke gift
>  testament als erfgenaam of als legataris

Stichting Maria van Renkum                                                                       IBAN: NL53 INGB 0009 0098 81
W: http://www.stichtingmariavanrenkum.nl                   E: stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl

Een eenmalige gift: u kiest het moment waarop u dit wenst te doen en de manier waarop.
Giften per maand of kwartaal: stel dan via internetbankieren een overmaking per maand of
per kwartaal in. Structurele giften zorgen voor continuïteit en helpen ons de kosten voor
de stichting laag te houden. Eenmalige of structurele giften maak uw bijdrage over op
IBAN: NL53 INGB 0009 0098 81 t.n.v. Stichting Maria van Renkum

Periodieke gift: U kunt ons werk ook steunen met een periodieke schenking (of periodieke gift).
Dit is een structurele gift die u schriftelijk vastlegt in een schenkingsovereenkomst.
Een periodieke gift is, in tegenstelling tot eenmalige giften en ongeacht de hoogte,
volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat u ons minimaal vijf jaar
met hetzelfde bedrag steunt en dat u dit vastlegt in een overeenkomst (u hoeft hiervoor
niet naar de notaris). Een voorbeeldovereenkomst ‘Periodieke gift’ download u eenvoudig
op www.stichtingmariavanrenkum.nl

Er zijn twee manieren om aan onze stichting na te laten, te weten een legaat of als erfgenaam.
Voor het vastleggen van een legaat of Stichting Maria van Renkum als erfgenaam opnemen in 
uw testament dient u een notaris te bezoeken. De notaris kan u goed adviseren hoe u ook na 
uw leven onze stichting kunt steunen. Het verschil tussen geven bij leven (schenken/doneren) 
en nalaten is dat er voor de schenker fiscale voordelen zijn te behalen.  Bij nalatenschappen 
zijn er geen fiscale voordelen voor de erflater, slechts een vrijstelling voor de stichting met 
een ANBI. De stichting hoeft dus geen belasting te betalen over erfrechtelijke verkrijgingen.

Wij hopen dat u ons steunt en mensen wijst op de mogelijkheid van geven en nalaten aan 
Stichting Maria van Renkum. Dank daarvoor!


