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PAMOJANGUVU/SAMEN STERK 

AFTREKBAARHEID VAN PERIODIEKE SCHENKINGEN 

Stichting Pamoja Nguvu/Samen Sterk (kortweg Pamoja Nguvu) heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) status. Periodieke schenkingen zijn daardoor 100% aftrekbaar van de belasting. Ze worden door 

de fiscus beschouwd als persoonsgebonden aftrek en zijn, in geval box 1 ontoereikend is, ook aftrekbaar in 

box 2 en 3. De Belastingdienst stelt wel dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 

- de periodieke schenking is via een schenkingsovereenkomst vastgelegd; 

- de schenkingsperiode geldt voor minstens vijf aaneengesloten jaren; 

- de schenking wordt jaarlijks (in een of meerdere termijnen) gedaan en betreft hetzelfde bedrag; 

- de schenkingsverplichting stopt bij overlijden; 

- Pamoja Nguvu levert geen tegenprestatie voor de schenking. 

E.e.a. kunt u nalezen op de website van de belastingdienst. 

VOLMACHT 

Voor het opstellen van een schenkingsovereenkomst kunt u de schenkingsvolmacht hieronder gebruiken. 

Naast het ingevulde en ondertekende volmacht formulier hebben we ook een kopie van een geldig 

legitimatiebewijs van u nodig. In geval u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, moet uw partner 

mee tekenen en is eveneens een kopie van een geldig legitimatiebewijs vereist. Al deze documenten kunt u 

opsturen 

naar:  

Jacqueline de Bruijn 

t.a.v. Stichting Pamoja Nguvu/Samen Sterk 

Oosterhoutlaan 10 

2012 RB Haarlem 

Aan een schenkingsovereenkomst zijn geen kosten verbonden. 
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VOLMACHT voor een periodieke schenking aan Stichting Pamoja Nguvu/Samen Sterk 

Ondergetekende(n) 

Achternaam:      …………………………………………………………………………… 

Voornamen (voluit):           …………………………………………………………………………………………………….. 

Geboorteplaats en -datum: …………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:        …………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats:   …………………………………………………………………………………………………….. 

Emailadres:       …………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:       …………………………………………………………………………………………………….. 

Gehuwd met/geregistreerd partner van (indien van toepassing): 
Achternaam:     …………………………………………………………………………………………………….. 

Voornamen (voluit):    …………………………………………………………………………………………………….. 

Geboorteplaats en -datum: …………………………………………………………………………………………………….. 

verklaart / verklaren een periodieke schenking te doen aan Stichting Pamoja Nguvu/Samen Sterk met een looptijd van  

□ 5 jaar (minimaal)          □ 10 jaar          □ …….. jaar * 

per ingang  ……………………………….………………………………….………….… (Datum 1ste bijdrage)* 

met een bedrag van € ...............    te voldoen per  □ per maand    □ per jaar * 

per  □ eigen overboeking   □ automatische incasso vanaf uw IBAN……………………………………….  *  

en vastgelegd via een □ schenkingsovereenkomst         □ notariële akte (kosten voor rekening schenker)*  

* gewenste box aanvinken en gevraagde informatie invullen. 

Indien de ondergetekende alleen schenkt, verklaart de (eventuele) echtgeno(o)t(e) casu quo geregistreerd partner van de 
ondergetekende door medeondertekening de toestemming als bedoeld in artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek te verlenen. 

Indien de ondergetekenden tezamen schenken verklaren zij elkaar, voor zoveel nodig, de toestemming als bedoeld in artikel 1:88 

van het Burgerlijk Wetboek te verlenen. 

Wij verzoeken u een kopie van uw (beider) geldige legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te sturen.  
Aan de hand van deze volmacht wordt een schenkingsakte of notariële akte opgemaakt.   

Plaats: ……………………………………………………………… Datum: …………………………………………………… 

_________________________________________________   Handtekeningschenk(st)er(s) 

_________________________________________________   Handtekening echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner 
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