Uw gift, schenking
of nalatenschap
aan de Kloosterkerk

Steun de Kloosterkerk
De inspirerende preken. De boeiende lezingen en kringen.
Een doop, een huwelijk, een begrafenis. Goede gesprekken.
Het prachtige gebouw met zijn glas-in-loodramen.
De Kloosterkerk neemt voor velen in hun leven een bijzondere plaats
in. Daarom wil de Stichting Kloosterkerk deze kerk als kerkgemeenschap in stand houden en laten bloeien. Het prachtige gebouw aan
het Lange Voorhout hoort daar bij. Evenals de cantatediensten en
vele andere bijzondere activiteiten. De kosten van salarissen van predikanten, musici en ander personeel stijgen jaarlijks evenals het onderhoud aan het gebouw.
Gelukkig voelen velen zich verantwoordelijk voor het behoud van de
Kloosterkerk. Door vrijwilligers wordt veel werk verzet. Veel leden dragen ook financieel bij. Maar om de continuïteit van de Kloosterkerk te
kunnen waarborgen is ook uw extra steun meer dan welkom.
Geven in de vorm die u past
Naast de reguliere donatie kunt u ook op een andere wijze een financiële bijdrage leveren. Natuurlijk kan dat in een vorm en op een schaal
die u past:
Donaties
De Stichting is als particuliere organisatie grotendeels afhankelijk van
haar donateurs. U kunt zelf bepalen hoeveel en wanneer u geeft. In de
jaarlijkse brief die aan de leden van de Kloosterkerk wordt gezonden,
wordt informatie gegeven over donaties voor de “huishouding” van
de Kloosterkerk. Het is uiteraard ook mogelijk een éénmalige donatie
te doen.
Periodieke schenking
Het is mogelijk een gift over meer jaren te spreiden. Een periodieke
schenking kan bijvoorbeeld in de vorm van een fiscaal aantrekkelijk
overeenkomst voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren worden
gedaan. Dat gaat op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst die u kunt downloaden van de website
van de Kloosterkerk. Via het Kerkelijk Bureau kunt u in contact komen
met één van de penningmeesters die u graag meer informatie geeft
over deze procedure.

Waardevolle nalatenschap
U kunt de Stichting Kloosterkerk door de notaris laten
opnemen in uw testament. Door erfstelling kan een nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan de Stichting toevallen. Het staat dan niet vast hoeveel dat zal zijn; een
nalatenschap is een saldo van bezittingen en schulden.
Als gekozen wordt voor een legaat staat in het testament
precies omschreven wat wordt gelegateerd.
Schenkingen en de fiscus
De Belastingdienst heeft de Stichting Kloosterkerk aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit heeft gunstige gevolgen voor enerzijds de fiscale
aftrekbaarheid van een schenking en anderszijds de
schenkings- of successierechten. Zo hoeft er geen successierecht of schenkingsrecht te worden betaald over
erfenissen en schenkingen die de Kloosterkerk ontvangt.
Fiscale aftrek bij giften
De drempel van fiscaal aftrekbare giften is 1% van uw
drempel-inkomen maar minimaal € 60.
U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan giften aftrekken. Giften kunnen door ons op uw verzoek
schriftelijk worden bevestigd als bewijs voor de fiscale
giftenaftrek.
Fiscale aftrek van een periodieke schenking
Periodieke giften die u doet, kunt u onder de volgende
voorwaarden aftrekken:
- U heeft de gift met een overeenkomst laten vastleggen.
Op de website van de Kloosterkerk vindt u een formulier dat
u daarvoor moet invullen;
- U doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden;
- U doet de gift minimaal vijf jaar achterelkaar;
- Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift.
Uw gift is welkom op IBAN NL29 INGB 0000 0585 71 ten
name van de Stichting Kloosterkerk te Den Haag.
Voor meer informatie of hulp kunt u altijd terecht bij:

Of via de website: www.kloosterkerk.nl
Klik op ‘Steun de Kloosterkerk’.
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Penningmeester Stichting Kloosterkerk
Email: penningmeester@kloosterkerk.nl
Lange Voorhout 4
2514 ED Den Haag
Telefoon: 070-3461576

