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2021  © J.P. Fijnvandraat 

In deze brief leggen wij de mogelijkheden uit om eveze.nl financieel te steunen. 

 

1. Een gift naar ons bankrekeningnummer 
a. IBAN: NL21 INGB 0004 2170 08  t.n.v. J.P. Fijnvandraat en/of R. 

Fijnvandraat-de Jager 
b. Als je op deze manier geeft, is het niet aftrekbaar van de belasting 

 
2. Een gift aan Stichting Brazjore 

a. IBAN: NL92 RABO 0130 6811 64 t.n.v. Stichting 
Brazjore onder vermelding van eveze.nl of voor Joop 
en Rennie 

b. Stichting Brazjore heeft een ANBI status. Alle giften 
zijn aftrekbaar, afhankelijk van uw inkomen en 
omstandigheden. 
 

3. Een periodieke gift aan Stichting Brazjore 
a. IBAN: NL92 RABO 0130 6811 64 t.n.v. Stichting Brazjore onder 

vermelding van eveze.nl of voor Joop en Rennie 
b. Als je over een periode van 5 jaar steeds hetzelfde bedrag per jaar wilt 

geven, is het volledige bedrag aftrekbaar van de belasting. Zie de info 
van de belastingdienst hieronder. Dit kan al bij kleine bedragen.  
 

 
 
Wij zijn heel blij als jij op deze manier wilt bijdragen aan het werk van eveze.nl 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Informatie Belastingvoordeel periodieke gift aan ANBI instelling 
  
Stichting Brazjore is een zgn. “Algemeen Nut Beogende Instelling”, kortweg ANBI. Giften aan 
de stichting kunt u dan aftrekken van uw inkomstenbelasting. Nu geldt er voor deze 
aftrekbaarheid een financiële drempel, afhankelijk van uw inkomen.  
 
Wilt u het volledige gesponsorde bedrag aftrekken, dan kunt u gebruik maken van de 
“Overeenkomst periodieke gift”. U legt dan bij de stichting vast dat u voor een periode van 
minimaal 5 jaar, jaarlijks eenzelfde bedrag zal blijven storten. In dat geval bestaat er geen 
drempel; u kunt elk jaar het gesponsorde bedrag volledig verrekenen in de belastingopgave. 
 
Veel werk? Helemaal niet. U downloadt en print (2x) het formulier 
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_i
b0802z3fol.pdf ; vult de u bekende gegevens in en stuurt de beide ondertekende formulieren 
naar de stichting. Wij vullen de stichting-specifieke gegevens in, zetten de handtekening van 
de penningmeester er onder, en sturen u één exemplaar terug. Het andere exemplaar is 
voor onze eigen registratie. Vanaf dat moment geniet u het belastingvoordeel. Daarbij biedt 
de belastingdienst uiteraard de mogelijk om, onder enkele voorwaarden, de regeling 
voortijdig te beëindigen zonder enig gevolg. 
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