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Wij zoeken meer donateurs voor  

onze projecten, wilt u ons daarbij helpen?  

 

 

 

Helpt u ons deze mensen helpen? 

Wij willen heel graag de mensen in India en Moldavië voor langere duur steunen. 

Daarom zoeken we meer donateurs om al deze projecten te kunnen blijven 

financieren. Wanneer u vaste donateur wordt met een maandelijks of jaarlijks bedrag 

helpt u ons als stichting projecten vooruit te plannen. Natuurlijk worden eenmalige 

bedragen ook goed besteed. U helpt ons met elk bedrag, groot of klein.  

 

Hoe u kunt doneren 

1. Doneren via maandelijkse bankoverschrijving die u zelf regelt. U maakt uw 

donatie over op rekeningnummer IBAN NL34 ABNA 0507 3244 98 van Stichting 

Sarasvati Mataji. 

2. Via de website met iDEAL of creditcard via de website. De pagina vindt u hier. U 

kiest zelf of u eenmalig, per maand, kwartaal of jaarlijks wilt doneren.  

 

Doneren en de belasting 

Wanneer u doneert aan Stichting Sarasvati Mataji, is dit volgens de belastingdienst 

een gift aan een ANBI-stichting. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wijze van 

doneren kunt u uw gift als aftrekpost gebruiken bij de belasting: 

1. Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel 

maandelijks of jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. 

Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempel en een maximum. Volg deze 

link naar de website van de belastingdienst voor de details: Zijn giften aan goede 

doelen aftrekbaar? (belastingdienst.nl) 

2. Andere regels gelden voor een zogenoemde periodieke gift. De belastingdienst 

noemt een gift periodiek wanneer deze aan drie voorwaarden voldoet: 

▪ U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. 

▪ U betaalt het bedrag vijf jaar achter elkaar. Langer mag ook. 

▪ U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. 

Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw 

overlijden. 

 

 

 

 

 

https://www.sarasvatimataji.com/betaalmethodes/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
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U mag uw periodieke gift vaak helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden 

voldoet. De belasting legt deze verder uit op haar website: Periodieke giften en 

gewone giften - wat is precies het verschil? (belastingdienst.nl). Wilt u doneren 

Stichting Sarasvati Mataji en dit vastleggen als periodieke gift? Gebruikt u 

daarvoor dit formulier Overeenkomst Periodieke gift in geld (belastingdienst.nl). 

U kunt ons deze ingevuld en ondertekend per post of e-mail sturen. Dan vullen 

wij de gegevens aan en zorgen ervoor dat u een kopie van ons terug ontvangt. 

 

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief 

Op onze website www.sarasvatimataji.com vindt u meer informatie over de stichting 

en kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief, waarmee we u informeren over 

de ontwikkelingen binnen onze projecten.  

 

Hartelijk dank voor uw steun, namens de stichting, de kinderen en ouderen van de 

projecten!  

 

Neem gerust contact met ons op:  

www.sarasvatimataji.com  

E-mail: welcome@sarasvatimataji.com 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z4fol.pdf
http://www.sarasvatimataji.com/
http://www.sarasvatimataji.com/
mailto:welcome@sarasvatimataji.com

