Kontaktpersoner:
Dan Skov, kasserer,
2276 1495; kasserer@hvidekilde.dk
Birger Sode-Larsen, bestyrelsesmedlem
4026 6725; birgersode@gmail.com

Jeg vil gerne bidrage til indsamlingen med:
A

B

Månedligt beløb
Engangsbeløb:
2017
2018
Gavebrev

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kontakt mig (sæt x)

C/D

Lån til HvideKilde

Kontakt mig (sæt x)

F

Rengøringsteamet

Kontakt mig (sæt x)

Gaver kan overføres til bankkonto: Reg.nr: 9570 Kontonr. 2267810
Navn: ___________________________
Tlf: ____________________ E-mail: ______________________
Denne side kan afleveres eller mailes til en af kontaktpersonerne

Indsamling til ombygning

Alminelige kollektgaver, gaver sendt
via bank eller andet

Eventuelt månedlig overførsel via
givers bankkonto

A

Gavebrevsgaver

2017

2018
NB: Nye regler

Ingen betingelser – kan frit gives til HvideKilde. Ønskes
skattefradrag inden for 15.600 kroners reglen for gaven,
skal dette anføres.
Ønskes fradrag for gaven, skal den sendes til LM – konto
2230-0726496390
Gaven skal mærkes ”HvideKilde”
Ønskes ikke fradrag sendes den til direkte til HvideKilde
Konto 9570-2267810

Fast årligt beløb – eller som %-del af
indkomsten

Begyndende
2017

Aftalen er bindende i mindst 10 år.
Ingen maksimum beløb, og fuldt fradrag på selvangivelsen.
Kan tegnes sideløbende med ovennævnte A.
Gavebrevet oprettes til LM, men skal øremærkes til
”HvideKilde”.

2018

C

Giver kan yde et rentefrit lån til
HVIDE KILDE.
Ingen beløbsbegrænsning.

Der indgås en individuel aftale mellem långiver og LM /
HvideKilde.
Lånebeløb og afvikling aftales individuelt efter personligt
møde.

Lån til Hvide Kilde

Som ved C

I løbet af
2017/2018

Som ved C – dog oprettes tilhørende gavebrev på samme
årlige gavebeløb, som lånets årlige afdrag. Herved opnås
der skattefradrag jfr. Gavebrevsordningen.

B

Lån til HVIDE KILDE

D

Kan også oprettes i forbindelse med testamente, hvor
HvideKilde betænkes med en arv.
Rengøringsteamet

F

Vil du indgå i et frivilligt
arbejdsfælleskab og give en gave
uden at aflevere penge?

Vidste du, at ved at hjælpe med rengøring på HvideKilde,
kan din indsats give HvideKilde en indtjening på op til
kr.8.500 pr. rengøring?
Du modtager mail når vi har brug for hjælp -du svarer kun
retur hvis du kan komme…

