International Chamber Music Festival Wassenaar
Website: www.icmf.nl
Email: festival@icmf.nl
Prinsevinkenpark 19b
2585 HK Den Haag

Rek.no.: NL08 ABNA 0424.726.459
KVK no.: 27378037
(ICMF) Tel.nr.: 06-27998880

Hoe kunt u het ICMF steunen?
Het ICMF is voor haar voortbestaan afhankelijk van uw steun. Gelukkig kan dit dankzij onze ANBI
status fiscaalvriendelijk! Hieronder hebben wij de verschillende manieren voor u op een rijtje gezet:
1. Met een eenmalige of incidentele gift kunt u ons helpen bij het realiseren van het volgende
festival. Bij een gift van € 50,- bent u een jaar lang vriend, bij € 150,- bent u donateur en bij €
500,-- patron van het festival. Op onze website kunt u zien wat de voordelen hiervan zijn.
2. U steunt ons 5 jaar lang met een vast bedrag. Het voordeel hiervan is dat u 125% van het bedrag
van uw gift kunt opvoeren bij uw belastingaangifte zonder dat u rekening hoeft te houden met een
drempelbedrag. Hiervoor is het nodig dat u onderstaande verklaring invult, een kopie voor uw
administratie bewaart en ons een exemplaar stuurt.

5 jaar steun verklaring
Ik wil het International Chamber Music Festival Wassenaar voor een periode van minimaal 5 jaar als
Patron ondersteunen.
Naam :…………………………………………………….…..
Adres :………………………………………………….……..
Woonplaats :………………………………………………………...
E-mail adres :………………………………………………………...
Bedrag jaarlijkse schenking: ☐ € 50,- (vriend) ☐ € 150,- (donateur) ☐ € 500,- (patron)
☐ Ander bedrag € …………

Incasseren of zelf overmaken
Voor alle giften geldt dat u het ons en u zelf makkelijk kunt maken door het ICMF te machtigen om het
aangegeven bedrag te incasseren van uw rekening. Als u dit niet wilt, dan kunt u ons vragen om u
elk jaar een herinnering te sturen. ☐ Ik wil graag een email op dit emailadres ……………………………..
☐ Ik machtig het ICMF voor ☐ € 50,- ☐ € 150,- ☐ € 500,- ☐ ander bedrag € …………
Naam : ………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………
Postcode en Woonplaats : ……………………………………………………………………….
IBAN NL………………………………………………………………………………….…
Email adres : ………………………………………………………………………………………
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het ICMF jaarlijks een standaard Europese
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw steun en
aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het ICMF.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Een dergelijk verzoek moet binnen
acht weken na de datum van afschrijving worden ingediend. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Datum:

Handtekening:

Indien u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van het ICMF,
Charles van Schelle. Dat kan per email via festival@icmf.nl of telefonisch op 06-20602351.

