STICHTING DIALOOG

PERIODIEKE GIFT: 100 % AFTREKBAAR

Zwarteweg 24
1412 GD Naarden
email: stichtingdialooghollandromania@gmail.com
http://www.stichtingdialoog.com

ls u regelmatig giften doet aan uw contactgezin of aan
een project van Dialoog kunt u overwegen om dit als
periodieke gift in geld te doen. Deze zijn namelijk voor
de volle 100 % aftrekbaar, dus zonder drempel. De
voorwaarden zijn dat u zich voor minimaal 5 jaar vastlegt
en u dit via een speciaal formulier bij Dialoog meldt. Een
exemplaar van het formulier behoudt u zelf en moet u bij
eventuele controle door de Belastingdienst kunnen tonen;
Dialoog krijgt het andere exemplaar. Als u op de site van
de Belastingdienst bij ‘Zoeken’ invult: ‘periodieke gift in
geld’ kunt u bij ‘Overeenkomst periodieke giften’ alle
nodige informatie krijgen en het formulier downloaden.
Lukt dat niet dan kunt het bij ons opvragen.
Het RSIN-nr van Dialoog (waar om gevraagd wordt) is
807422460. Een periodieke gift hoeft u niet perse ineens
te doen, u kunt deze ook spreiden over de kwartalen,
bijvoorbeeld als u uw contactgezin wilt steunen.
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Bankrek: NL92RABO0343711109
K.v.K.te Hilversum nr. 41195126

St.Dialoog heeft een ANBI-status
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G035-6946320
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* Maricica en Hans Mobach
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* Hans en Maricica Mobach
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* Dhr. Sorin Cïrjan burgemeester van Râmnicu Sãrat
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Nieuwe Lyceum - Bilthoven

Er zijn reeds diverse donateurs die u voorgingen!
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Op onze site staan ALLE FOTO’S van september:
het onderwijsproject, ons bezoek aan de wijken en
de bouwprojecten www.stichtingdialoog.com

Financiële steun in 2020
Deze Jurnal staat ook op de site IN KLEUR!

Uw emailadres:

Indien u een nieuw e-mail
adres heeft, ontvangen wij dat graag
om u op portvrije manier te kunnen
herin neren aan diverse zaken.

Ons adres:
zie bovenaan deze pagina.
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GIFT
Remonstrantse Gemeente
Naarden-Bussum:
€ 1.800
+ een aantal kleine giften

Alle gevers onze hartelijke

dank!
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In 2020 ontvangt u de Jurnal driemaal, t.w. in maart of
april, in augustus en in november. Over de data tot
wanneer er geld overgemaakt kan worden naar uw
contactgezin wordt u altijd van te voren geïnformeerd in de
Jurnal. Tenzij anders vermeld zal dit zijn:

1-04, 1-06, 1-09 en 1-12-20
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