Vaste Vrijwillige Bijdrage
Waarom betaalt u VVB?
Net als bij elke vereniging of club waar u lid van bent wordt er verwacht dat u ook aan de
kerk contributie betaalt, dat noemen we de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Dit is nodig
voor de huur van Het Streek en De Kapel, en het salaris van onze predikant. Andere
kosten zijn o.a. de diaconie, de landelijke afdrachten aan ons kerkverband en de kosten
voor jeugdwerk, muziek, geluid, bloemen enzovoort. Een VVB richtlijn is bijgevoegd.
Opgave VVB
Om beter inzicht te krijgen in de te verwachten VVB bijdrage van de leden, willen we
graag van alle belijdende leden een opgave ontvangen van uw jaarlijkse bijdrage, en de
gewenste betalingswijze. Hiervoor is een formulier bijgevoegd.
Betalingswijze
Uw bijdrage ontvangen we, het liefst maandelijks, op bankrekening
NL08 SNSB 0908 6769 05 t.n.v. NGK Ede De Pelgrim. U kunt dit op 2 manieren doen:
1) Incasso: U machtigt de kerk om de VVB van uw rekening af te schrijven.
Voor betaling per incasso vul het Machtigingsformulier Incasso VVB in.
2) Periodieke overboeking: U regelt zelf dat de VVB wordt overgemaakt.
Belastingaftrek
Zoals u wellicht weet kunnen giften worden afgetrokken bij uw jaarlijkse aangifte
Inkomstenbelasting. Voor normale giften geldt een drempelbedrag. Dit is echter niet van
toepassing indien u uw periodieke gift vastlegt. Tot voor kort moest dit bij een notaris
gebeuren. Maar dat mag nu ook d.m.v. een schriftelijke verklaring die wordt opgesteld
door u en de kerk. Voorwaarde is wel dat u uw bijdrage voor minimaal 5 jaar vastlegt. Als
u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de penningmeester. Voor
meer informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.

Hoe formulieren inleveren?
U kunt de formulieren inleveren bij de onderstaande leden van de financiële commissie.
Ook kunt u bij hen terecht voor vragen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
Evert Jan Hoven (Penningmeester & VVB)
Washingtondreef 22, Ede
penningmeester@ngkdepelgrim.nl

Lennart Dollekamp (Collectebonnen & Administratie)
Dr. Marga Klompépark 14, Ede
collectebonnen@ngkdepelgrim.nl

Bijlagen
‐ VVB richtlijn
‐ Opgaveformulier VVB
‐ Machtigingsformulier Incasso VVB

VVB RICHTLIJN
Deze tabel is gebaseerd op landelijke richtlijnen, maar dan aangepast aan de gemiddelde
bijdrage per lid binnen onze gemeente (60% van de landelijke richtlijn).
VVB richtlijn NGK Ede De Pelgrim (sinds 2016)
Netto Inkomen per maand tot
bedrag van

VVB per maand

VVB per jaar

€
250
500
750
900
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000

€
3
5
10
12
16
20
30
40
50
70
85
100
115
130
145
155
170
180
190
200

€
36
60
120
144
192
240
360
480
600
840
1020
1200
1380
1560
1740
1860
2040
2160
2280
2400

Opgaveformulier VVB


Naam: ………………………………………………….……………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………………….
………………………………………………….……………………………………………………………….



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



Wat is uw huidige bijdrage op jaarbasis.

€ ……………………………………………………….



Wat is uw nieuwe bijdrage op jaarbasis.

€ ……………………………………………………….



Welke betalingswijze wilt u gebruiken.

Maandelijkse incasso / Overboeking

Kiest u voor betaling per incasso vul dan ook het Machtigingsformulier Incasso
VVB in, ook als u al een lopende incasso heeft!

PS Indien er meerdere belijdende leden op één adres woonachtig zijn dan kunt u er voor
kiezen om één formulier in te leveren. Indien gewenst kunt u ook kopieën van dit
Opgaveformulier VVB maken en dus meerdere formulieren per adres inleveren.
Ditzelfde geldt uiteraard ook voor het Machtigingsformulier Incasso VVB.

Machtigingsformulier Incasso VVB
Gegevens schenker

Naam

………………………….…………………….…………………….…………………….………………………………………….

Adres

………………………….…………………….…………………….…………………….………………………………………….

Postcode en woonplaats ………………………………….…………………….…………………….…………………………………………..
E‐mailadres

………………………….…………………….…………………….…………………….………………………………………….

Telefoonnummer

………………………………….…………………….…………………….…………………………………………..

Gegevens betaling

Ik betaal per automatische incasso. Ik machtig hierbij
NGK Ede De Pelgrim
Postbus 734
6710 BS Ede
Nederland
Incassant ID 302777910335
IBAN NL08 SNSB 0908 6769 05

Per maand af te schrijven van mijn rekening
Bedrag

€

IBAN rekeningnummer

NL ……………………….…………………….…………………….…………………….…………………………

……………………….…………………….…………………….…………………….………………………….

Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan NGK Ede De Pelgrim om doorlopende incasso‐
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van NGK Ede De Pelgrim.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Datum

……….…………………….…………………….…………………….…………………………………………………………….

Plaats

……….…………………….…………………….…………………….…………………………………………………………….

Handtekening schenker

……….…………………….…………………….…………………….……………………………………………….

