
Giften en renteloze leningen
Voor het realiseren van een tweede kerkelijk centrum is veel geld nodig. U kunt 
hieraan bijdragen door een gift of lening. Dit kan voor een gift door gebruik te 
maken van de antwoordkaart in deze brochure en voor een lening via www.
waardevoorjegeld.nl/hervormdwoudenberg 

Giften
1. Giften zijn uitsluitend bestemd voor de bouw van het tweede kerkelijk centrum 

en zijn fiscaal aftrekbaar.
2. Mocht door onvoorziene omstandigheden door de Algemene Kerkenraad niet 

voor 31 december 2020 het definitieve besluit voor de bouw van het tweede 
kerkelijk centrum worden genomen, dan wordt uw gift op een fiscaal correcte 
wijze teruggegeven. 

3. Voor een gift vult u de antwoordkaart in en kunt u zelf aangeven op welke wijze 
u betaalt, direct of door middel van incasso.  

4. De ingevulde antwoordkaart kunt u in de collectezak deponeren of afgeven bij 
het kerkelijk bureau.

Hoe bouwt u mee aan het
tweede kerkelijk centrum?

Ruimte voor het aantekenen van uw toezegging
Via Webshop/incasso/bankoverschrijving NL75 RABO 1270 2989 68
¡ Ik geef een gift van € .................................
	 ¡ Ineens
	 ¡ In .................... kwartaaltermijnen met einddatum ........................................
  (uiterlijk eind 2019)
 ¡ In .................... maandtermijnen met einddatum ........................................
  (uiterlijk eind 2019)

Meer informatie
Op www.hervormdwoudenberg.nl is alle eerder gepubliceerde informatie te 
vinden. 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met de secretaris 
van de Projectgroep Marinus van Krimpen via tweede.kerkelijk.centrum@
hervormdwoudenberg.nl

¡ Ik machtig het kerkelijk bureau van de Hervormde gemeente te Woudenberg 
om een gift van € ................................. vanaf 1 januari 2019 te incasseren van 

 IBAN bankrekening .....................................................................................................

 ¡ Ineens
 ¡ In .................... kwartaaltermijnen met einddatum ........................................
  (uiterlijk eind 2019)
 ¡ In .................... maandtermijnen met einddatum ........................................
  (uiterlijk eind 2019)

Getekend te   ........................................................................................................................

Datum   ..................................................................................................................................

Naam   ...................................................................................................................................

Handtekening   .....................................................................................................................



Antwoordkaart voor een gift
Ondergetekende, 
Naam   ...................................................................................................................................
Adres   ...................................................................................................................................
Woonplaats   ........................................................................................................................

zegt hierbij aan de Hervormde Gemeente Woudenberg een gift toe onder de 
voorwaarden zoals in de brochure genoemd.

¡ Ik maak een gift van € ................................. zelf over via de webshop van de kerk
 op d.d. ........................................

¡ Ik geef een gift van € ................................. via een bankoverschrijving vanaf
 1 januari 2019 
 ¡ Ineens
 ¡ Per kwartaal in ........................................ termijnen
 ¡ Per maand in ........................................ termijnen

Lening
1. De renteloze lening heeft een looptijd van 30 jaar, waarvan de eerste 5 jaar 

aflossingsvrij zijn en is bestemd voor de bouw van het tweede kerkelijk centrum.
2. U verstrekt het toegezegde leningsbedrag op het moment dat de Algemene 

Kerkenraad het definitieve besluit heeft genomen voor de bouw van het tweede 
kerkelijk centrum. U ontvangt daarvoor een bericht per mail met een link naar 
iDeal. 

3. Na 5 jaar wordt de lening in 25 jaren terugbetaald in gelijke delen van 4% van 
de hoofdsom of sneller als de financiële situatie van de kerk dit toestaat. 

4. Om de leningen administratief overzichtelijk te houden, is er gekozen voor 
standaardisatie van de leenbedragen in veelvouden van € 100 en € 1.000. 

5. Het is uiteraard mogelijk dat een jaarlijks aflossingsbedrag door u veranderd 
wordt in een gift. In dat geval ontvangt u hiervan een ontvangstbewijs. Deze gift 
is fiscaal aftrekbaar.

6. U kunt vanaf 31 oktober 2018 de voorgenomen lening zelf via de volgende 
website aanmelden: www.waardevoorjegeld.nl/hervormdwoudenberg. 
De administratie en het beheer van de leningen is door het College van 
Kerkrentmeesters uitbesteed aan dit bureau. Zij garanderen volstrekte 
anonimiteit en een zorgvuldige administratieve afhandeling. Zij sturen u een 
leningsovereenkomst met daarin alle voorwaarden. Waardevoorjegeld.nl zal u 
benaderen voor de betaling van het toegezegde bedrag, en zorgt ook voor de 
jaarlijkse uitbetaling van de aflossingsbedragen.

7. Het College van Kerkrentmeesters heeft geen inzage in toegezegde bedragen, 
persoonlijke gegevens van verstrekkers en/of de status van een lening. Hiervoor 
heeft u contact met waardevoorjegeld.nl. Wel zal waardevoorjegeld.nl vragen 
of er in de kerkelijke administratie mag worden vastgelegd dat u een lening 
heeft afgegeven, zodat eventuele mutaties van persoonsgegevens (verhuizing, 
overlijden, etc.) door het kerkelijk bureau kunnen worden doorgegeven aan 
waardevoorjegeld.nl.

8. Waardevoorjegeld.nl heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een 
vergunning voor het aantrekken van leningen en staat geregistreerd onder 
nummer BJD981. De AFM verplicht waardevoorjegeld.nl dat zij een aantal 
vragen stellen over uw kennis over lenen. Deze vragen zijn verwerkt in de 
digitale aanmeldprocedure op de website van Waardevoorjegeld.nl.

9. Voor hen die niet vertrouwd zijn met internet of voor speciale situaties, zoals 
bijvoorbeeld grotere leningsbedragen, kan in onderling overleg maatwerk 
ontwikkeld worden. 

 Heeft u hierover vragen, neem contact op met ouderling-kerkrentmeester 
Leslie Pots via l.a.j.pots@hervormdwoudenberg.nl of 06 -10 94 75 01.

✂

✂


