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Wie zijn wij?

Vzw Vriendschap is een vrijwilligerswerking in Hasselt die de solidariteit tussen mensen wil

bevorderen over de grenzen heen van inkomen, sociale afkomst, godsdienst of nationaliteit. We doen

dit via twee projecten nl. ons sociaal restaurant Klavertjevier, een ontmoetingscentrum waar

mensen dagelijks terecht kunnen voor een warme maaltijd en De Draaideur, een meubeldienst

waarbij we mensen met een laag inkomen helpen bij de verhuis en/of de opslag van het meubilair. 

 

Wil jij ook meter of peter worden?

Geef daartoe aan jouw bank een doorlopende opdracht om maandelijks een bijdrage op onze

rekening te storten via onderstaande invulstrook of via jouw online banking. Vzw Vriendschap is

erkend als vereniging om fiscale attesten af te leveren voor giften vanaf 40 euro per jaar (zie verso).

Een maandelijkse storting vanaf 4 euro is dus reeds voldoende om een fiscaal attest te ontvangen. 

Ik ondergetekende:

Adres: 

Bankrekeningnummer:

Geef hierbij opdracht aan mijn bank om vanaf ___ / ___ / ______ maandelijks een bedrag van 

_____ euro van mijn rekening over te schrijven naar rekening Belfius IBAN BE53 7765 9676 8753

van vzw Vriendschap met de mededeling: "Gift meter- / peterschap"

 

Datum: Handtekening:

Permanente opdracht ten gunste van vzw Vriendschap



Fiscale attesten vzw Vriendschap 

Is vzw Vriendschap een erkende instelling?

Ja, de federale overheid bepaalt welke instellingen erkend worden om fiscale attesten af te leveren.

De lijst van deze instellingen kan je online raadplegen op de site van FOD Financiën.

 

Wanneer krijg ik een fiscaal attest?

Je krijgt een fiscaal attest voor een gift aan een erkende instelling als jouw gift(en) aan die instelling

op jaarbasis minstens 40 euro bedragen. Je ontvangt dit attest bij het begin van het jaar dat volgt op

jouw gift. 

 

Wat kost mijn gift effectief?

Voor een jaarlijkse gift van 40 euro kan je een belastingvermindering genieten die schommelt tussen

tussen 7,5 en 15 euro, afhankelijk van jouw belastbaar inkomen.

 

Meer informatie nodig?

Vzw Vriendschap

Fonteinstraat 69

3500 Hasselt

T: 011/28.55.10

Ondernemingsnummer 449 734 956

info@vzwvriendschap.be

www.vzwvriendschap.be


