
 

 
 

 Thuis Reeuwijk-dorp, Dorpsweg 26 2811 KH Reeuwijk  
info@monumentaalerfgoedreeuwijk.nl 

Erfgoed verbindt…… 

 
Inschrijfformulier Donatie t.b.v. Thuis Reeuwijk-dorp 
t.b.v. aankoop en herinrichting van het voormalig klooster  aan de Dorpsweg 26 te Reeuwijk. 

 
De stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk koopt, namens en voor de lokale gemeenschap, het voormalig klooster aan de Dorpsweg 
26 in Reeuwijk-dorp aan, gaat dit verduurzamen, herinrichten en de wooneenheden verhuren aan alleenstaande ouderen: Thuis 
Reeuwijk-dorp.  

Om de aankoop en herinrichting van het voormalig 
klooster te kunnen realiseren is inbreng vanuit de 
lokale gemeenschap nodig van een bedrag van 
minimaal € 300.000, -. Dit kan door geld te doneren 
aan de (nog op te richten) Stichting Thuis Reeuwijk-
dorp. De stichting Thuis Reeuwijk-dorp heeft de 
ANBI status, wat inhoudt dat de donatie aftrekbaar 
is van de belasting, voor zover het totaal aan giften 
de drempel voor giften overschrijdt. Wanneer een 
donatie wordt toegezegd en contractueel wordt 
vastgelegd over een periode van minimaal 5 jaar, is 
dit bedrag aftrekbaar van de belasting zonder dat 
de drempel daarop van toepassing is. 

De inschrijfperiode loopt tot 15 december 2021. 
Wanneer het streefbedrag is bereikt op 15 
december 2021 wordt de inschrijving definitief. U 
ontvangt daarover dan bericht. Ook na 15 
december zijn inschrijvingen welkom. Het is ons streven zoveel mogelijk dorpsgenoten te betrekken bij dit project. 

De inschrijfprocedure is als volgt. De participant stuurt dit formulier, met de toezegging om te doneren naar de stichting 
Monumentaal erfgoed Reeuwijk t.a.v. Thuis Reeuwijk-dorp. Dit inschrijfformulier kan worden  

a. verzonden naar: stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk, Dorpsweg 26, 2811 KH  Reeuwijk of  
b. gemaild naar:  info@monumentaalerfgoedreeuwijk.nl. 

U krijgt een ontvangstbevestiging gemaild of toegestuurd. 

Wanneer de inbreng vanuit de lokale gemeenschap voldoende is, stuurt de stichting Thuis Reeuwijk-dorp u het verzoek het toegezegde 
bedrag over te maken op de rekening van de Stichting Thuis-Reeuwijk-dorp. De regels m.b.t. privacy worden in acht genomen. 

INSCHRIJVING DONATIE 
Ondergetekende verklaart 
in 2022 een  donatie  te  doen aan  de  (ANBI- )s t icht ing Thuis  Reeuwi jk-dorp  ter  grootte van:  

 
 

EENMALIG EEN BEDRAG VAN            euro 
ZEGGE:     

    
   MEERJARIG OVER EEN PERIODE VANAF      tot en met       

EEN BEDRAG VAN         euro 
ZEGGE:  

 
 
Voorletters:              tussenvoegsel:             Achternaam:         

Straat  Huisnummer: Postcode:    

Woonplaats:        _ 
 
Email adres:   Telefoonnummer:   _ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:  Plaats: _ Handtekening:     


