Sinds 1 september 2011 runt SBV, Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek, de Bibliotheek met behulp
van vrijwilligers. De bibliotheek gaat verder onder de naam Bibliobeek
De bibliotheek is van en vóór ons allen.
We willen met zoveel mogelijk mensen; boeken lezen, leesplezier hebben, elkaar ontmoeten, koffie
drinken, informatie uitwisselen, elkaar helpen, etc, etc.
U kunt ons helpen door ons te steunen.
Deze financiële steun staat volledig los van het lidmaatschap van BiblioPlus!!
BiblioPlus is de regionale organisatie waar wij als Bibliobeek bij aangesloten zijn. Om te lenen
moet u altijd een lidmaatschap bij Biblioplus nemen.
SBV zorgt voor huur-, energie- en onderhoudskosten, neemt het Bibliotheekproduct af bij
Biblioplus, regelt de organisatie en organiseert activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid.

1. Jaarlijks. U kunt SBV vrijwillig financieel steunen door elk jaar een:
Jaarlijkse bijdrage
Aantal
Bedrag
Totaal
Tientjes steun (ook voor kinderen)
€ 10,00 €
Extra bijdrage:
Boekensteun
€ 20,00 €
Boekensteun mega
€ 50,00 €
Boekensteun maxima
€ 100,00 €
Boekensteun ultra, bedrag eigen keuze > € 100,€ ……… €
Bedrag eigen keuze
Totaal jaarlijkse bijdrage
€
Mensen die boekensteun worden krijgen ook (éénmalig) een echte boekensteun

2. Eénmalig. Als u (nog) niet jaarlijks wilt bijdragen:
Eenmalige bijdrage

€

Achternaam
[M]/[V]
Voorletters/voornaam
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Geboortedatum
E-mail adres
Bankrekeningnummer
Ik machtig hierbij tot wederopzegging SBV om bovenstaand bedrag jaarlijks (of éénmalig) van
mijn rekening af te schrijven.
Opzeggen kan altijd via info@bibliobeek.nl of SBV, Vrijthof 16, 5821 BG Vierlingsbeek
Handtekening: ……………………………
Bij de aangifte inkomstenbelasting kunt u uw gift als aftrekpost opvoeren.
SBV is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en uw periodieke gift is geheel aftrekbaar
van uw inkomstenbelasting mits de gift notarieel is vastgelegd en u de gift minimaal 5 jaar achter
elkaar doet. De materiele akte kunnen wij kosteloos voor u regelen.
Moet de notariële akte voor u geregeld worden:
Ja / Nee

