
Periodiek
schenken

Voor hetzelfde geld 
geef je meer zieke 
kinderen een lach!

Zo word je periodiek schenker
1. Vul de overeenkomst ‘Periodieke gift aan CliniClowns’ in en onderteken hem

2. Stuur de overeenkomst in de retourenvelop naar CliniClowns

3. CliniClowns vult het formulier verder in en ondertekent de overeenkomst

4. CliniClowns stuurt binnen twee weken de overeenkomst retour 

5. Gebruik de overeenkomst bij de jaarlijkse belastingaangifte voor de 
aftrek van je donatie

De voordelen:
 ● Met je schenking help je zieke en gehandicapte kinderen

 ● De Belastingdienst betaalt mee aan je donatie aan CliniClowns

 ● Je donatie is volledig aftrekbaar van je inkomen

Heb je nog vragen?
Bel ons via 033 330 29 88. Of stuur een e-mail naar info@cliniclowns.nl.
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Noortje (9) heeft een tumor op de kruising 
van haar oogzenuwen. Eens in de drie 

weken krijgt ze chemotherapie. Moeder 
Manon: “Dit zijn best zware dagen en de 

CliniClowns zorgen met al hun gekkigheid 
voor fi jne momenten. Maar de clowns 

zorgen er ook voor dat stress en angst veel 
minder aanwezig zijn.
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Vrolijke clowns…
Ook bij jou in de buurt zijn ze dagelijks actief. De vrolijke CliniClowns die 
zieke en gehandicapte kinderen laten ontsnappen aan de vaak pijnlijke 
of vervelende werkelijkheid. Juist op het moment dat die kinderen dat het 
hardst nodig hebben. 

Met serieuze resultaten…
De clowns geven de kinderen extra kracht. En daar blijft het niet bij. Uit 
onderzoek is gebleken dat ze resultaten boeken die niet kinderachtig zijn. 
Pijn wordt draaglijker, zelfvertrouwen groeit.     

… dankzij mensen als jij!   
Onze droom is op een dag álle zieke en gehandicapte kinderen afleiding 
en plezier te bezorgen. In ziekenhuizen, online, op speciale scholen, en 
tijdens voorstellingen en evenementen. Dat kan alleen met hulp van 
mensen zoals jij. 

Wat is een periodieke schenking?
Met een periodieke schenking leg je voor minimaal 5 jaar vast dat je 
doneert. Hierdoor betaalt de Belastingdienst mee aan jouw gift en kun je 
jouw donatie volledig aftrekken van de belasting*.  

Win-win situatie
Hoe groot je belastingvoordeel is, hangt af van je leeftijd en inkomen. 
Het voordeel kan oplopen tot maar liefst 52%. Hieronder zie je hoe je voor 
hetzelfde geld meer kunt geven aan CliniClowns.

Voorbeeld
Stel, je doneert € 10 per maand, d.w.z.  € 120 per jaar, aan CliniClowns:

Je doneert aan 
CliniClowns

Je krijgt terug van 
de belastingdienst

Je betaalt  
per jaar

Donatie zonder  
periodieke schenking

€ 120 € 0* € 120

Donatie met  
periodieke schenking 
belastingtarief 34%

€ 182 € 62 € 120

Donatie met  
periodieke schenking 
belastingtarief 42%

€ 207 € 87 € 120

Donatie met  
periodieke schenking 
belastingtarief 52%

€ 250 € 130 € 120

*  Zonder periodieke schenking  
kun je giften tot 1% van je  
inkomen niet aftrekken.

‘Als vrijwilliger zie ik hoe blij kinderen worden van 
de CliniClowns. En weet ik dat mijn geld heel goed 
terechtkomt. Daarom heb ik besloten periodiek 
te schenken. Hierdoor kan CliniClowns voor een 
langere periode rekenen op mijn steun. Dankzij 
het belastingvoordeel kan er méér geld naar 
CliniClowns gaan dan bij een “gewone” donatie 
van hetzelfde bedrag.’

José Gevers, periodiek schenker


