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Overeenkomst tot periodieke gift 

 

1 Basisgegevens: 

1a Naam van de schenker:             

1b Naam van de begunstigde: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw 

1c Vast bedrag per jaar in Euro in cijfers:           

1d Vast bedrag per jaar in Euro in letters:           

 

2     Looptijd van de gift 

2a  Looptijd gift (minimaal 5 jaar):  onbepaalde tijd / 5 jaar /       jaar 

2b  Ingangsjaar van de gift:     

2c  De verplichting tot uitkering vervalt: 

- bij het overlijden van de schenker 
- en/of wanneer de begunstigde de ANBI-status verliest 
- en/of de regels m.b.t. fiscale aftrekbaarheid wijzigen. 
- en/of bij arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid, persoonlijk faillissement van 

de schenker of als de schenker in een regeling voor schuldsanering terecht komt. 

2d  Bestemming van de gift: 

De schenker doet jaarlijks opgave van de bestemmingen waaraan de gift dat jaar besteed 
moeten worden en de verdeling van het bedrag over de bestemmingen. Voorbeelden: 
diaconie algemeen, Kerk In Actie of Voedselbank Delft-Pijnacker-Nootdorp. 

 

3    Persoonlijke gegevens van de schenker: 

Achternaam :         __________________  
(indien gehuwd eigennaam)  

Voornamen (voluit) :           _____ 

Burgerservicenummer :           _____ 

Straat en huisnummer :           _____ 

Postcode :    _____ 

Telefoonnummer :    _____ 

Geboorteplaats :   ____________ 

Woonplaats :   ____________ 

Geboortedatum :    ____________ 

Land :    ____________

Email-adres :           _____ 
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4    Gegevens begunstigde: 

Let op! Laat dit onderdeel invullen door de diaconie 

Naam : Diaconie van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw 

RSIN nummer : 824137346 

Transactienummer :   _____ 

 

5    Ondertekening  schenker:    

Plaats :    _____ 

Datum :    _____ 

Handtekening : 
(schenker)   

 

6    Gegevens en ondertekening partner van de schenker (indien van toepassing): 

Achternaam :           _____ 
(indien gehuwd eigennaam) 

Voornamen (voluit) :           _____ 

Burgerservicenummer :    _____ 

Geboorteplaats :    _____ 

Geboortedatum :    ____________ 

Land :    ____________

 

Ondertekening     

Plaats :    _____ 

Datum :    _____ 

Handtekening : 
(partner schenker) 

 

7    Handtekeningen namens begunstigde: 

Naam :  R. van den Hof 

Functie :  Penningmeester Diaconie Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

Plaats :  Pijnacker  

Datum :   ____________ 

Handtekening :  
(namens diaconie)   

 
 
Opmerking voor de schenker:  
Er zal geen incasso plaatsvinden door de Diaconie, u blijft zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks 
overmaken van het toegezegde bedrag. Desgewenst kunt u daarvoor een periodieke overschrijving 
aanmaken bij uw bank, zodat u de periodieke afdracht van de toegezegde gift niet kunt vergeten.  
 
U wordt verzocht uw gift over te maken op rekeningnummer NL50 INGB 0000 2164 97 ten name van 
Diaconie Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw, onder vermelding van 'periodieke gift' of 
'periodieke bijdrage'. 
  



 

Toelichting periodieke gift aan de diaconie 
 
U wilt een periodieke gift doen aan de diaconie van de Protestantse gemeente te Pijnacker en 
Delfgauw. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw 
aangifte inkomstenbelasting. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal 
aftrekbaar bedrag. U mag een periodieke gift alleen aftrekken, als u een gift doet aan een algemeen 
nut beogende instelling (ANBI). De Protestantse Kerk in Nederland is door de belastingdienst erkend 
als ANBI. Die erkenning geldt ook voor plaatselijke kerkelijke gemeenten en diaconieën. Voor een 
periodieke gift moet een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de diaconie. Omdat de 
kerkelijke gemeente en diaconie aparte rechtspersonen zijn, kan dit alleen in afzonderlijke 
overeenkomsten worden geregeld. 
 
Dit formulier is specifiek bedoeld voor een overeenkomst voor een periodieke gift aan de diaconie. 
Voor een overeenkomst tussen u en de kerkelijke gemeente kunt u gebruik maken van de 
Overeenkomst Periodieke Schenking aan de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw (PGPD). 
 
Voorwaarden periodieke gift 
Uw gift is een periodieke gift als: 

• u de gift hebt laten vastleggen in deze schriftelijke overeenkomst; 
• u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar 

de diaconie; 
• deze bedragen steeds even hoog zijn en in totaal het genoemde bedrag in deze overeenkomst; 
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de diaconie; 
• uw diaconie geen tegenprestatie levert; 
• de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van uzelf. 

 
Hoe werkt het 

• Print het formulier twee maal uit en vul de gegevens in. Digitaal invullen in PDF is ook 
mogelijk. 

• Onderteken beide exemplaren en geef de formulieren af aan uw diaconie. Via de post 
opsturen kan ook. Het postadres van de diaconie is: Koningshof 3, 2641 GT Pijnacker. 

• De penningmeester van de diaconie vult de overeenkomst aan, ondertekent beide exemplaren 
en geeft u één exemplaar retour. 

• U betaalt de periodieke gift conform de overeenkomst. 
• Het is van belang dat u uw exemplaar goed bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt, 

moet u de overeenkomst namelijk kunnen overleggen. 
 
Toelichting bij het invullen 
 
1 Verklaring gift 
In dit onderdeel vult u in: 

• uw naam 
• het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven 

 
Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen 
De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u 
verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan uw diaconie te betalen. U mag zelf bepalen of u dat 
jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel 
van het jaarlijkse bedrag aan uw diaconie betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer overmaakt. 
 
Naast uw overlijden zijn er ook andere omstandigheden waardoor de verplichting tot uitkering vervalt. 
Het betreft omstandigheden waardoor u mogelijk niet meer in staat bent uw betalingsverplichting na 
te komen. Genoemd worden: arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid, persoonlijk 
faillissement of de regeling voor schuldsanering. 
 



 

2 Looptijd van de gift 
Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de uitkeringen doet. U moet minimaal vijf jaar lang een gift 
doen. Wilt u langer dan vijf jaar een gift doen? Dan vult u het afgesproken aantal jaren in. Spreekt u af 
dat u een gift doet, totdat u zelf aangeeft dit niet meer te willen? Kruis dan het vakje ‘onbepaalde tijd’ 
aan. Let op - de schenkingen moeten wel tenminste vijf jaar gedaan worden! 
 
Jaar eerste uitkering 
Hier vult u het jaar in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift aan uw diaconie 
betaalt. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar 
kan in elk geval niet een eerder jaar zijn. 
 
Bestemming gift 
Zonder opgave is de bestemming een gift voor de diaconie algemeen. Geeft u een bestemming op dan 
zal het overgemaakt worden aan die organisatie. Indien de organisatie zelf een ANBI-status heeft is 
het overigens ook mogelijk een overeenkomst op te stellen met deze organisatie. In dat geval hoeft de 
diaconie geen tussenpersoon te zijn. 
 
3 Gegevens schenker 
Hier vult u uw persoonlijke gegevens in. 
 
4 Gegevens diaconie 
Hier vult uw diaconie haar gegevens in. Het transactienummer is een uniek nummer waaronder uw 
diaconie deze overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie. Onder het Rechtspersonen en 
Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN), voorheen fiscaal nummer, zijn de kerkelijke 
gemeenten en diaconieën bekend bij de belastingdienst. De kerkelijke gemeente en de diaconie 
beschikken ieder over een eigen RSIN. U heeft het Transactienummer en het RSIN nodig bij het 
invullen van uw belastingaangifte. 
 
6 Gegevens en ondertekening partner schenker 
Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die 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 waarin u woont. U hebt geen geregistreerd 
partnerschap als u alleen: 

• een samenlevingscontract hebt laten opmaken door een notaris 
• met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van de 

gemeente waarin u woont 
 
Leeft u niet meer samen met uw echtgenoot? Zolang de rechter de scheiding niet heeft uitgesproken, 
moet uw echtgenoot de overeenkomst toch meeondertekenen. 
 
7 Ondertekening namens de diaconie 
Hier vult degene die bevoegd is namens de diaconie de overeenkomst te ondertekenen, zijn gegevens 
in. 
 


