
 

JA, IK STEUN DE STICHTING 

VRIENDEN VAN YULIUS! 

BIJDRAGE 

    Ik word lid van de Club van 50 en doneer als 

lidmaatschapsbijdrage € 50 per jaar  

    Ik steun de stichting met een jaarlijkse bijdrage van                                           

……………….euro 

    Ik steun de stichting met een maandelijkse bijdrage 

van ……………….euro 

    Ik steun de stichting met een eenmalige bijdrage van                                          

……………….euro 

 

ZELF OVERMAKEN 

    Ik maak mijn bijdrage zelf over naar Stichting 

Vrienden van Yulius te Dordrecht, IBAN NL94 INGB 

0004 274961 

 

MACHTIGING 

Ik machtig de Stichting Vrienden van Yulius om dit bedrag 

tot wederopzegging van mijn rekening af te schrijven 

(SEPA-machtiging) 

Voornaam:…………………………………………………… 

Achternaam:……………………………………………….... 

Adres:………………………………………………………... 

Postcode:……………………………………………………. 

Plaats:……………………………………………………….. 

Telefoon:…………………………………………………….. 

E-mail:……………………………………………………….. 

Geboortedatum:…………………………………………….. 

IBAN-rekeningnummer:……………………………………. 

 

Datum:……………………………………………………….. 

Plaats:………………………………………………………... 

Handtekening:………………………………………………. 

 

 

 
 

 

 

 

FORMULIER VERSTUREN 

Stuur dit formulier per e-mail naar vriendenvan@yulius.nl of 

in een gesloten envelop zonder postzegel naar: 

Stichting Vrienden van Yulius 

Antwoordnummer 3442 

3300 VB  Dordrecht 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TOESTEMMING 

Door ondertekening van dit formulier geeft u 

toestemming aan: 

 de Stichting Vrienden van Yulius om, conform 

uw machtiging, doorlopende en eenmalige 

incasso-opdrachten naar uw bank te sturen; 

 uw bank om deze afschrijving conform de 

opdracht van de Stichting Vrienden van Yulius 

uit te voeren. Als u het niet eens bent met deze 

afschrijving kunt u deze binnen acht weken 

eenvoudig laten terugboeken door contact op te 

nemen met uw bank. 

 Het bedrag wordt afgeschreven aan het eind 

van de maand. 

 

ANBI-STATUS 

De Stichting Vrienden van Yulius is door de 

Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut 

Beogende Instelling. De ANBI-status geeft de Stichting 

en donateurs een aantal fiscale voordelen. Donateurs 

mogen giften aan de Stichting volgens geldende regels 

aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Organisaties die de ANBI-status hebben, moeten 

voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en 

beleid waarborgen. Deze regels zijn te vinden op 

www.belastingdienst.nl 

 

 

 

 

 

De Stichting Vrienden van Yulius maakt voor cliënten en leerlingen voorzieningen en activiteiten mogelijk die niet op 

een andere manier kunnen worden betaald. Door middel van donaties en fondsen van diverse organisaties, bedrijven 

en particulieren kan de Stichting Vrienden van Yulius veel cliënten en leerlingen van Yulius helpen, steunen of een 

beetje vreugde brengen. 
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