Sint-Vitusparochie

Geef aan je kerk
Leeuwarden, 17 januari 2020

Beste Parochiaan
Hartelijk dank dat u de Sint-Vitus-Parochie steunt met
uw betrokkenheid én financieel. Dankzij u zijn onze
kerken plekken van betekenis voor Leeuwarden en de
dorpen eromheen. Plekken die verbinden en waar
veel mensen zich thuis voelen. Met uw financiële
bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk.
Doet u mee?

Naam:
Adres:
Plaats:
Mijn totale bijdrage voor het jaar 2020 is:

De betaling van het bedrag (onder vermelding van
“Kerkbalans 2020 (postcode huisnr.)”)*;

☐ doe ik zelf via een opdracht aan mijn bank
☐ sluit ik contant bij
☐ doe ik d.m.v. een eenmalige machtiging
(Vul hiervoor ook het deel ”Gegevens eenmalige machtiging” in)

€ _______,___
☐
☐
☐
☐

per jaar (bedrag ineens)
per half jaar
per kwartaal
per maand

*In beide kolommen één keuze aankruisen welke voor u van toepassing is

Het bedrag maak ik over (of mag worden overgeschreven) naar*:

☐
☐
☐
☐
☐
☐

NL74 RABO 0354 7506 15
NL21 RABO 0352 100559
NL44 INGB 0004 5993 56
NL40 RABO 0127 5836 29
NL36 RABO 0335 4224 97
NL89 RABO 0127 5006 85

Easterwierrum Rabobank
Jirnsum Rabobank
Leeuwarden ING-bank
Leeuwarden Rabobank
Wergea/Warten Rabobank
Wytgaard Rabobank

*Kruis één bankrekeningnummer aan waar het bedrag naar wordt overgeschreven

☐ Ik wil graag geïnformeerd worden over “Toepassing Belastingaftrek”
Als u alles heeft ingevuld, ontvangen wij graag dit formulier terug. Eventueel kunt u een kopie maken voor
uw eigen administratie. Het terugzenden kan door deze pagina te scannen en te mailen naar
bijdrage@sintvitusparochie.nl of u kunt het formulier met de post sturen naar;
Sint-Vitus-parochie Kerkbalans, Antwoordnummer 6023, 8900VC LEEUWARDEN.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Gegevens eenmalige machtiging
Ondergetekende machtigt de Sint-Vitusparochie (Incasso ID 302696442022) om het hierboven genoemde
totaalbedrag (evt. in termijnen) in Euro`s af te schrijven van rekening:

Banknr.

N L

Datum:

___ - ___ - 2020

Plaats:

_______________________

Handtekening:

