
 

Overeenkomst periodieke schenking 

Aan Stichting Little Blue Sheep 

 

Door middel van deze overeenkomst legt de schenker vast om een periodieke gift van minimaal 5 

jaar aan Stichting Little Blue Sheep te geven. Met deze overeenkomst voldoet de schenker aan de 

voorwaarden voor aftrekbaarheid van de gift voor de inkomstenbelasting.  

1. Verklaring gift 
De ondergetekende (voorletters + achternaam 
schenker) 

 

Verklaart een gift te doen aan Stichting Little Blue Sheep 

De gift bestaat uit een vast bedrag per jaar van  € 

Bedrag in letters  

Deze bedragen worden uitgekeerd gedurende 
minstens 5 jaar en eindigen uiterlijk bij: 
(meerdere keuzes mogelijk) 

     Het overlijden van de schenker 
     Vervallen ANBI status van de stichting 
     Verliezen baan, arbeidsongeschikt worden 
     Overlijden van een ander dan de schenker 

Kruiste u aan dat de gift eindigt bij overlijden 
van een ander dan de schenker? Vul dan hier de 
naam van die persoon in.  

 

2. Looptijd van de gift 
De gift wordt aangegaan voor 
(vul i.g.v. bepaalde tijd het aantal jaren in. Dit 
moet minimaal 5 zijn)

 
          
 
         

bepaalde tijd namelijk            jaar (min.5)

onbepaalde tijd 

Vanaf welke datum start de 1e uitkering (de 
belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan 
vóór de ingangsdatum van deze overeenkomst 
niet meetellen als periodieke gift) 

 

3. Gegevens van de schenker 
Aanhef           Dhr.             Mw. 

Naam  

Voornamen (voluit)  

Burgerservicenummer  

Geboorteplaats + datum  

Adres  

Postcode/woonplaats/Land  

Telefoon  

E-mail  



4. Gegevens van de instelling    
Naam Stichting Little Blue Sheep 

Transactienummer 
(wordt ingevuld door de 
Stichting) 

 

RSIN 860776694        

5. Ondertekening schenker   
Plaats  

Datum  

Handtekening 
(aub na afdruk en met pen)

  
 
 

6. Gegevens en ondertekening partner schenker (indien van 

toepasing)   
Aanhef           Dhr.             Mw. 

Naam  

Voornamen (voluit)  

Burgerservicenummer  

Geboorteplaats+ datum  

Ondertekening plaats+datum  

Handtekening partner
(aub na afdruk en met pen)

  
 
 

7. Ondertekening namens Stichting Little Blue Sheep    
Naam  

Plaats+datum  

Handtekening  
 
 

 

 

 

 

   

 

Stuur de ingevulde en met pen ondertekende overeenkomst naar Stichting Little Blue Sheep, 
Symfonie 33, 3335BH Zwijndrecht. Om geen onnodige kosten te maken heeft de Stichting geen 
antwoordnummer. Wij verzoeken u de brief zelf te frankeren. Wij vullen het overeenkomstnummer

in en sturen de ondertekende versie naar u. Bewaar de overeenkomst voor uw 
belastingadministratie.

➔ Via het opgegeven e-mailadres informeren wij u van tijd tot tijd over de projecten die mede

door u gesteund worden. Wilt u deze e-mail ontvangen?         Ja              Nee.

Little Blue Sheep bedankt u alvast heel hartelijk voor uw steun!  
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