‘Oprechte aandacht en
een persoonlijk geloof’

Voordelen

Dat is wat wij jongeren gunnen

van een periodieke overeenkomst
op een rijtje:

Wanneer we Frank (1973) en Reinske (1974) Reekers spreken zijn ze net bezig om hun spullen in

• U geeft jongeren de kans om Jezus te leren kennen.

te pakken voor de vakantie. Samen met hun twee kinderen van zes en acht wonen ze sinds zes
jaar in Zoetermeer en zijn ze verbonden aan de lokale CAMA ‘Parousia’ gemeente. Ondanks de

• Uw donatie wordt duurzaam ingezet.

vakantiehectiek maken ze graag tijd vrij om hun hart voor jongeren te delen.

F

rank en Reinske zĳn al ruim twee jaar
actief in de kidsclub van hun kerk. “We
vinden het belangrĳk dat kinderen al op
jonge leeftĳd horen dat Jezus bestaat en
dat Hĳ een plek in hun levens mag hebben. Als
onze kinderen groter worden, groeien wĳ wellicht
ook met hen mee naar de tienerclub. We hebben
zeker wat met tieners, maar voor alles is een tĳd.
Wĳ vinden het werk Youth for Christ erg belangrĳk

en relevant. Onze maatschappĳ lĳkt steeds
vluchtiger en oppervlakkiger te worden.
Hierdoor wordt er ook meer van jongeren
gevraagd en daar maken wĳ ons zorgen over.
Daarom is het goed dat er ook buiten de kerk
plekken zĳn waar ze gewoon welkom zĳn!
Waar ze kunnen praten over wat er speelt in
hun levens, over eventuele problemen, maar
waar ze vooral zichzelf mogen zĳn.
De basis onder de opvoeding van onze eigen
kinderen bestaat uit oprechte aandacht en
een persoonlĳk geloof. Deze beide elementen
zien wĳ terugkomen in het werk van Youth for
Christ. Niet alleen met woorden, maar ook
met daden het Evangelie kenbaar maken.
Oprechte aandacht en een persoonlĳk geloof;
dat gunnen wĳ alle jongeren in Nederland.”

• U kunt met eigen ogen het jongerenwerk zien.
• Uw giften zĳn volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
• U hoeft niet langs een notaris voor het aangaan van een overeenkomst.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Jurjen Folkers. Mail naar
jurjen.folkers@yfc.nl of bel 030 2028060 / 06 2370 9504

PERIODIEK SCHENKEN
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Reekers

“Onze voornaamste reden om periodiek te
schenken is dat we een duidelĳk signaal af
wilden geven naar een aantal organisaties
die we duurzaam wilden ondersteunen.
In plaats van ieder jaar opnieuw alles in
overweging te nemen hebben we ervoor
gekozen om een aantal doelen voor de
lange termĳn te ondersteunen met gebed
en periodieke schenkingen. Youth for Christ
geeft commitment aan jongeren, wĳ willen
op onze beurt dan ook commitment aan
Youth for Christ geven.”

schenk

jongeren de kans
Youth for Christ
Joseph Haydnlaan 2a
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Jezus te leren kennen

Geef ook met een periodieke gift

Gaan
voor
jongeren

Regelmatig krijgen we van
wethouders, bestuurders en
welzijnsorganisaties het compliment
dat de mensen die zich inzetten
voor Youth for Christ zo gedreven
zijn. Ze proeven een diep verlangen
bij onze vrijwilligers en betaalde
krachten om met jongeren in hun
omgeving in contact te komen. Om
relaties op te bouwen met jongeren
op straat en hun leven met hen te
delen; een leven dat gebouwd is op
het Leven Zelf: Jezus Christus.

Wij hopen dat u er - net als Frank en Reinske - voor wilt kiezen om ons te ondersteunen met een periodieke
gift. U kunt deze gift aan Youth for Christ vastleggen in een overeenkomst. Hiermee spreekt u een intentie
uit om een vast bedrag te geven voor een periode van minimaal vijf jaar. Dit stelt ons in staat om op langere
termijn plannen te maken om jongeren in Nederland te bereiken met het Evangelie. Als uw gift onder de 1%
of boven de 10% van uw inkomen ligt, levert het u een mooi belastingvoordeel op.

Wat zijn de voordelen van een overeenkomst voor periodieke giften?
•
•
•
•
•

U geeft jongeren via Youth for Christ de kans om Jezus te leren kennen.
U stelt ons in de gelegenheid om uw geld duurzaam in te zetten.
U krijgt (als u dit op prijs stelt) een uitnodiging van ons om zelf te zien hoe wij te werk gaan.
Uw periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
U hoeft niet langs een notaris voor het aangaan van een overeenkomst.

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen en/of wilt u meer weten? Neem contact op met Jurjen Folkers.

Jurjen Folkers
Coördinator Relatiebeheer
030 2028060
06 2370 9504
jurjen.folkers@yfc.nl

Onze relatie met Jezus ervaren we als geweldige rijkdom en
we gunnen iedere jongeren hetzelfde! Dit is al 70 jaar onze
missie. Met deze missie gaan we vol goede moed de toekomst in, want we geloven dat Jezus voor ons uit gaat.
Om deze missie levend te houden en te kunnen blijven uitvoeren, heeft Youth for Christ steun en investering nodig. Steun
door gebed voor ons werk, maar vanzelfsprekend ook door
financiële support. Investering op lange termijn is van cruciaal
belang voor Youth for Christ als beweging.
Met uw hulp van uw steun kunnen we blijven investeren in
onze opdracht. Bent u net zoals wij betrokken op de jongeren
in uw omgeving? Gunt u het ze ook dat ze de liefde van hun
hemelse Vader gaan ontdekken in hun leven? Doe dan met
ons mee en geef van harte!
Met uw steun kunnen we blijvend tienduizenden jongeren per
jaar ontmoeten en ons leven met Jezus delen. Door Hem en
in Hem is er hoop, liefde en perspectief.
Dat gunnen we iedere jongere in ons land!

Bram Rebergen
Directeur Youth for Christ Nederland

Toelichting Overeenkomst periodieke gift
1. VERKLARING GIFT
Bij dit onderdeel vult u uw naam en het door u te schenken
bedrag in.
Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
Uw gift moet bestaan uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dit betekent dat u toezegt om elk jaar
hetzelfde bedrag aan Youth for Christ te schenken. U mag
zelf bepalen of u dit bedrag per maand, per kwartaal of
jaarlijks schenkt
(zie onderdeel 2).
Overlijden van u of van een ander
In de overeenkomst geeft u aan of de overeenkomst eindigt bij het overlijden van uzelf of van een ander persoon,
bijvoorbeeld uw partner. Deze overeenkomst kunt u niet
gebruiken als u de uitkeringen wilt laten eindigen bij het
overlijden van meerdere personen. U kunt kiezen voor één
van beide opties.
Werkloosheid of invalide
Bepaal of u niet gebonden wilt zijn aan de periodieke overeenkomst indien u werkloos of arbeidsongeschikt raakt.
Eerdere giften binnen de overeenkomst kunnen volledig
afgetrokken worden van uw inkomstenbelasting, ook als u
stopt binnen de termijn van vijf jaar.
Intrekking ANBI-status Youth for Christ
U kunt aangegeven dat u de periodieke gift wilt laten
beëindigen als de ANBI-status van Youth for Christ wordt
ingetrokken. U kunt de reeds overgemaakte giften voor de
intrekking geheel aftrekken.

Stappenplan voor periodiek geven
Als u ervoor kiest om ons te steunen met een periodieke gift,
hoeven wij slechts vier stappen met u te doorlopen:

1

U vult de onderdelen in op het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’.

2

 e overeenkomst stuurt u ondertekend op naar Youth for Christ, Antwoordnummer 56547,
D
3506 WB Utrecht. Gebruik hiervoor de antwoordenvelop.

3

 ij vullen de overeenkomst aan met onze gegevens. Een bevoegde medewerker ondertekent de
W
overeenkomst.

4

 ontvangt de overeenkomst terug voor uw administratie. Wij bewaren een kopie van de
U
overeenkomst.

3. GEGEVENS SCHENKER
Hier vult u uw persoonlijke gegevens in.
4. GEGEVENS INSTELLING OF VERENIGING
Dit onderdeel vult Youth for Christ in.
5. ONDERTEKENING SCHENKER
Vul de plaats en datum van ondertekening in en zet uw
handtekening in het vak.
6. GEGEVENS EN ONDERTEKENING PARTNER
SCHENKER
Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan
moet hij of zij de overeenkomst ook ondertekenen,
op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek. Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de
burgerlijke stand van de gemeente. U hebt geen geregistreerd partnerschap als u alleen maar:
•	een samenlevingscontract heeft laten opmaken door
een notaris.
•	met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde
adres in de administratie van uw gemeente.
7. ONDERTEKENING NAMENS DE INSTELLING OF
VERENIGING
Een bevoegde medewerker van Youth for Christ vult zijn of
haar gegevens in en ondertekent de overeenkomst.
Wilt u iets afspreken wat u niet in deze overeenkomst
kunt opnemen? Dan kan er een overeenkomst door de
notaris worden opgesteld. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Meer informatie over de overeenkomst en de
aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting is te vinden op
www.belastingdienst.nl/giften.

2. LOOPTIJD VAN DE GIFT
Hier vult u de duur van de overeenkomst in. U moet minimaal vijf jaar lang een gift geven. Wilt u langer dan vijf jaar
een gift doen? Dan vult u het aantal jaren in. U kunt ook
de keuze maken voor ‘onbepaalde’ tijd. Dit betekent dat
u uw gift doet tot wederopzegging met een minimum van
vijf jaar.
Jaar eerste uitkering
U vult het jaar in waarin u voor het eerst een gift geeft aan
Youth for Christ. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het
jaar waarin u deze overeenkomst aangaat. De belastingdienst eist dat de periodieke giften zijn overgemaakt na
het aangaan van de overeenkomst.
U mag zelf bepalen of u dit bedrag in één keer geeft of
bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal. Daarnaast kunt u
het bedrag zelf overmaken of u geeft Youth for Christ
toestemming het bedrag van uw rekening af te schrijven.

* De overeenkomst, het stappenplan en de toelichting is afgeleid van de richtlijnen die de belastingdienst stelt op de website: www.belastingdienst.nl/giften.

