Geef om
jongeren

GEEF OOK MET EEN PERIODIEKE GIFT

Dichterbij Jongeren
Ons aanbod bestaat uit verschillende projecten: Jongerencentra,
Outreachend jongerenwerk, Meidenwerk, Coaching en daarnaast
houden we ruimte om in te spelen
op actualiteiten. Hieronder enkele
voorbeelden van ons werk.

Voetbalteam The Mall

Het voetbalteam is voor ons een
middel om een jonge groep beter te
leren kennen en met hen te werken aan
vaardigheden zoals samenwerken, omgaan met tegenslag, communiceren,
afspraken nakomen, luisteren en doorzetten. In september is voor de vierde
keer een The Mall zaalvoetbalteam
van start gegaan in de jeugdcompetitie van de Proxsys League. Naast de
zes spelers en de keeper, bestaat het
team uit een jongere die de trainer is,
een jongere die teammanager is en de
jongerenwerker.

The Mall Gildenwijk

In Gorinchem heeft The Mall diverse
jongerencentra. Elke woensdag van
16.00-18.00 uur is ons jongerencentrum in de Gildenwijk open voor jongeren van 10 t/m 15 jaar. Jongeren zijn
welkom om FIFA te spelen of te poolen
en de jongerenwerker gaat in gesprek
over wat er speelt in hun leven. Een
aantal jongeren heeft een migratieachtergrond. Sommigen lopen vast
op school of hebben een ingewikkelde
thuissituatie. In een ontspannen setting
is er ruimte om hierover te praten en
te kijken hoe we hen verder kunnen
helpen.

Coaching

Goran, 16 jaar, komt langs in het jongerencentrum om te vragen naar een stageplek. Goran heeft een instabiele thuissituatie en een beperkt leervermogen,
waardoor hij veel niet begrijpt, ook op het
gebied van sociale omgangsvormen. Hij
wordt gauw boos en agressief. We komen erachter dat hij al een half jaar thuis
zit. Juist als hij samen met de jongerenwerker stappen zet om weer naar school
te gaan, wordt zijn moeder ernstig ziek
en komt uiteindelijk te overlijden. Goran
trekt zich terug van school en stage. Na
verloop van tijd pakt hij voetbal weer op.
Dit is voor hem een positieve uitlaatklep.
Geen agressiviteit en verkeerde keuzes,
maar ook in moeilijke momenten kiezen
voor de constructieve weg. Tijdens de
Proxsys Cup maakt hij een schitterend
doelpunt op een belangrijk moment. Vijftienhonderd toeschouwers juichen voor
hem. Hij rent naar zijn broer en vader en
vliegt hen in de armen. Hij kiest ervoor
om weer naar school te gaan en volgt
inmiddels een mbo niveau 1 opleiding.

Jonge Moeders

We begeleiden jonge moeders. Voor
deze meiden is het vaak een uitdaging
om moederschap, werk, studie en tijd
voor jezelf en vrienden te combineren.
Daarnaast is het soms ﬁnancieel lastig
om studiekosten, een huis en de kosten van een baby betalen. Er zijn ook
jonge moeders die in heftige situaties
zitten. Mishandeling door de vader van
het kindje bijvoorbeeld of ruzie om het
gezag. Samen met hulpverleningsorganisaties helpen we deze meiden, zodat
ze als moeder beschikbaar kunnen zijn
voor hun kindje.

Wij hopen dat u er voor wilt kiezen om
ons te ondersteunen met een periodieke
gift. U kunt deze gift aan The Mall
jongerenwerk vastleggen in een overeenkomst. Hiermee spreekt u een
intentie uit om een vast bedrag te
geven voor een periode van minimaal
vijf jaar. Dit stelt ons in staat om op
langere termijn te investeren in relaties
met kwetsbare jongeren. Als uw gift
onder de 1% of boven de 10% van
uw inkomen ligt, levert het u een mooi
belastingvoordeel op.

Wat zijn de voordelen van een
overeenkomst voor periodieke giften?
• U investeert in relaties met kwetsbare
jongeren
• U stelt ons in de gelegenheid om uw
geld duurzaam in te zetten
• U krijgt (als u dit op prijs stelt) een
uitnodiging van ons om zelf te zien hoe
wij te werk gaan
• Uw periodieke giften zijn volledig
aftrekbaar van uw inkomstenbelasting
• U hoeft niet langs een notaris voor het
aangaan van een overeenkomst.
Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen
en/of wilt u meer weten? Neem contact
op met Nick Dees,
Coördinerend Jongerenwerker
T 06 3717 6467, nick.dees@yfc.nl

Als u ervoor kiest om ons te steunen
met een periodieke gift, hoeven
wij slechts vier stappen met u te
doorlopen:
1 U vult de onderdelen in op het
formulier ‘Overeenkomst periodieke
gift in geld’.
2 De overeenkomst stuurt u ondertekend
op naar: Youth for Christ Gorinchem,
Burgstraat 37, 4201 AB Gorinchem.
3 Wij vullen de overeenkomst aan
met onze gegevens. Een bevoegde
medewerker ondertekent de
overeenkomst.
4 U ontvangt de overeenkomst terug
voor uw administratie. Wij bewaren
een kopie van de overeenkomst.
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Overeenkomst periodieke gift in geld
1 Verklaring gift
Uw volledige naam (voor- en achternaam)
verklaart een gift te doen aan

Stichting Youth for Christ Gorinchem

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag per jaar in cijfers)

€

,

(bedrag per jaar in letters)

euro

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij (maak een keuze):
het overlijden van de schenker of

het overlijden van een ander dan de schenker nl.:

en in geval van: (optioneel)
werkloosheid

intrekking ANBI status

arbeidsongeschiktheid

2 Looptijd van de gift
2a Wat is de looptijd van de gift?

5 jaar

jaar (min. 5 jaar)

Onbepaalde tijd tot wederopzegging (min. 5 jaar)

2b In welk jaar vindt de eerste
schenking plaats
Ik wens de gift als volgt aan Youth for Christ over te maken via (maak een keuze):
		

Automatische incasso

per:

maand

kwartaal

jaar

		

Periodieke overboeking

per:

maand

kwartaal

jaar

Bij een periodieke overboeking maakt u het bedrag over op rekeningnummer NL37 RABO 0153 4212 82 tnv. Youth for Christ Gorinchem.
Bij een automatische incasso vult u hier uw bankrekeningnummer in:

	Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan St. Youth for Christ Gorinchem om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de gift van uw
rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend bovenstaand bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Youth for Christ. Als u het niet eens bent
met deze afschrijving, kunt u deze binnen acht weken na afschrijving laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank.

3 Gegevens schenker
Achternaam en tussenvoegsel
Voornamen (voluit)
Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN / sofinummer
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mail

s

4 Gegevens van Youth for Christ
Dit onderdeel vult Youth for Christ in.
4a Naam instelling of vereniging

Stichting Youth for Christ Gorinchem

4b Transactienummer
4c RSIN/fiscaal nummer

0

0

4

2

2

8

8

0

7

5 Ondertekening schenker
Plaats van ondertekening
Datum
Handtekening schenker

6 Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)
U hoeft onderstaande alleen in te vullen als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Anders kunt u deze stap overslaan.
Achternaam en tussenvoegsel
Voornamen (voluit)
BSN / sofinummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Plaats van ondertekening
Datum
Handtekening partner

7 Ondertekening namens Youth for Christ
Dit onderdeel vult Youth for Christ in.
Naam
Functie
Plaats
Datum
Handtekening namens ontvanger

