
Uw bijdrage aan de Stichting Herdenkingsmonument Fort bij 

Rijnauwen als  volledig aftrekbare aftrekpost, eenvoudig en 

zonder bijkomende kosten. 

Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen 

www.monument-rijnauwen.nl       

Antoinette Dorresteijn (penningmeester),  Singel 83, 3984 NW ODIJK 

Tel. 06 51312440          E-Mail  antoinettedorrresteijn@gmail.com 

De Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen zorgt voor het onderhoud van het 

monument, voor het naspeuren van gegevens van hen die op Rijnauwen zijn gefusilleerd en 

voor de organisatie van de jaarlijkse herdenking op het fort. Dit zijn allemaal taken die niet 

mogen stoppen.  

Wij willen uw aandacht vragen voor de mogelijkheid een donatie middels een periodieke 
schenking te geven. Dat heeft voor u het voordeel dat de gift volledig aftrekbaar is van uw 
inkomstenbelasting. Doneren met belastingvoordeel dus!  
U zegt hiermee toe Stichting gedurende minimaal 5 jaar te steunen. Mocht u als gevolg van 
werkloosheid, invaliditeit of erger daar op enig moment niet meer toe in staat zijn, dan 
vervalt deze verplichting 

De voordelen van het periodiek belastingvrij schenken aan de Stichting 
Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen zijn de volgende: 

- Alle donaties zijn aftrekbaar, er geldt geen drempelwaarde. 
- U krijgt – afhankelijk van uw inkomen - een groot deel van uw donatie terug van 

de belastingdienst.  
- Met dit belastingvoordeel kunt u er ook voor kiezen om de Stichting extra te 

ondersteunen zonder dat het u meer geld kost. 
- Omdat de Stichting de ANBI-status heeft, hoeft u geen schenkingsrecht te betalen. 

 
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u de Overeenkomst periodieke 
gift (zie vorige webpagina) opslaan op uw PC, daar invullen en per e-mail sturen naar de 
penningmeester (zie het e-mail adres onderin deze brief). Die zal u ter ondertekening een 
papieren versie retourneren, waarvan u na terugzending en ondertekening door het 
bestuur uw eigen exemplaar ontvangt. 

Op uw eigen exemplaar worden het zogenaamde RSIN- en uw transactienummer vermeld. 
Daarna volstaat vermelding van beide nummers op uw aangifte van inkomstbelasting om 
het voordeel te incasseren. 

Voor meer informatie kunt u naar de site van de Belastingdienst gaan of contact opnemen 
met de penningmeester van de Stichting. 

Het Bestuur 

http://www.monument-rijnauwen.nl/

