
 Toezeggingsformulier Alternatieve Kerkbalans 2019 
 
Dit formulier met bijbehorende brief is voor leden en belangstellenden van de EUG die niet meedoen aan 
Actie Kerkbalans waarmee we via de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) geld inzamelen voor de EUG. 
Dus voor: 
 

• mensen die lid zijn van een ander kerkgenootschap (RK, Remonstrants, e.d.), of die van geen enkele 

landelijke kerk lid zijn; 

• protestanten die in een andere wijkgemeente van de PGU voorkeurslid of geografisch lid zijn; zij 

kunnen hun financiële steun aan de EUG uitsluitend via de Stichting BB van de EUG geven, want in 

de geautomatiseerde administratie van de PGU kunnen giften in het kader van de Actie Kerkbalans 

op rekening van slechts één wijk geboekt worden – de wijk waarvan men (voorkeurs)lid is; 

• protestanten die niet via de PGU willen bijdragen. 

 
Ondergetekende steunt de EUG in 2019 met een bijdrage van € .............................. 
 
BETAALWIJZE: 
Ik kies de volgende manier om mijn bijdrage aan de Stichting ter Behartiging van de Belangen van de EUG 
(Stichting BB van de EUG) te geven: 

o gewone giften   Ik zorg zelf dat het bedrag aan de Stichting BB wordt overgemaakt, hetzij 

  in één keer, hetzij gespreid over het jaar rond de aangegeven data. 

  Meer informatie op de achterkant van dit formulier. 

o periodieke schenking  Sinds 2014 kun je een periodieke schenking gedurende (minstens) 5 jaar 

   regelen zonder langs de notaris te moeten. De toezegging schriftelijk 

   vastleggen bij de EUG is genoeg! Het voordeel hiervan is, dat je gift  

   volledig aftrekbaar is voor de belasting – niet alleen het deel boven de 

   drempel van 1 % van het belastbaar inkomen. 

   Meer informatie op de achterkant van dit formulier. 
 
BETAALMAANDEN: 
 

jan feb maart april mei juni juli aug sept okt nov dec 

 
Graag je betaalmaanden omcirkelen: bijvoorbeeld maandelijks, per kwartaal of per jaar. Je kunt je bijdrage 
overmaken naar NL21 TRIO 0391 1583 68 t.n.v. de Stichting BB te Utrecht. 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
 
Rekeningnummer: 
(alleen ter controle – de EUG kan niets en zal dus niets van je rekening afschrijven) 
 
Plaats / datum:        Handtekening: 
 
 

onderstaande strook kun je in het geval van gewone giften desgewenst invullen en  
vervolgens afknippen om het voor je eigen archief te bewaren: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 
Ik heb voor de Alternatieve Actie Kerkbalans 2019 een bijdrage toegezegd van € ………. 
 
Te betalen op de rekening NL21 TRIO 0391 1583 68 t.n.v. de Stichting BB te Utrecht. 
 
Ik heb aangeven dat ik het in de hier omcirkelde maanden zal betalen: 
 

jan feb maart april mei juni juli aug sept okt nov dec 

 
 



Toelichting 
 

Gewone giften door eigen overschrijving, in 1x of periodiek: 
 
Hiermee regel je zelf hoe je de betaling(en) doet: 

• via internetbankieren; of 

• via een overschrijvingsformulier van je bank; of 

• door je bank opdracht te geven per gekozen periode de betaling uit te voeren. 

 
Wanneer je al een periodieke betaling hebt lopen, en je wilt het bedrag nu wijzigen, dan regel je dat zelf met 
je bank, eventueel via internetbankieren. 
 
N.B. wij willen graag de bedragen die via een eigen overschrijving binnenkomen, aan de gevers kunnen 
koppelen. Daarom verzoeken wij je om als toelichting bij de betaling je postcode en huisnummer te 
vermelden. 
 
Je kunt dit toezeggingsformulier de komende vier zondagen in de doos op de liturgietafel deponeren, of 
(desnoods nog wat later) per post terugsturen naar: Penningmeester EUG, Oudegracht 33, 3511 AC Utrecht. 
 
 

Een periodieke schenking, voor minstens 5 jaar door een schriftelijke 
overeenkomst vastgelegd: 
 
De EUG heeft een formulier ontwikkeld waarmee je – zonder tussenkomst van een notaris – vast kunt 
leggen dat je een overeenkomst aangaat voor een periodieke schenking gedurende minstens 5 jaar. Dit 
formulier kun je opvragen via het secretariaat van de EUG, liefst per e-mail: secretariaat@eug-janskerk.nl (of 
via 06 – 4614 7728). 
 
Wanneer je overweegt of deze manier van schenken voor jou handig is, kun je ook eerst de folder ‘Slim 
geven voor de Stichting BB van de EUG’ bij het secretariaat opvragen, of gedurende de eerstkomende 
weken na afloop van de viering meenemen; het formulier zelf is gedurende die weken daar ook beschikbaar 
(bij de liturgietafel). 
 
Zowel die folder alsook het formulier zijn ook van onze website te downloaden: eug-janskerk.nl/doneren. 
 
 
Nog een praktische tip: 
Ook als je al (vele) jaren een periodieke overschrijving via de bank hebt lopen (en het bedrag in 2019 
ongewijzigd blijft): graag toch het formulier invullen, zodat we de ontvangen bedragen aan de gevers kunnen 
koppelen. Het is opmerkelijk hoe vaak er verschillende mensen met dezelfde achternaam bij de EUG 
betrokken zijn! 
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