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Ja, ik word graag lid van de Terima Kasih groep!  

 Ik word donateur voor een bijdrage van € _____ per maand/per kwartaal/per jaar* voor de duur van vijf 
jaar. 
Om in aanmerking te komen voor de belastingaftrek moet u het belastingformulier  invullen en samen    
met dit formulier beide ondertekend naar Stepping Stones Bali opsturen.  
 
O   Ondergetekende machtigt de Stichting Stepping Stones het bovenstaande bedrag maandelijks/per   
      kwartaal / jaarlijks* van zijn/haar rekening af te schrijven.  
   * Doorhalen wat niet van toepassing is.  

 
 Ik word donateur voor een bijdrage van € _____ per maand/per kwartaal/per jaar* 

O Ondergetekende machtigt de Stichting Stepping Stones het bovenstaande bedrag maandelijks/per  
    kwartaal/jaarlijks* van zijn/haar rekening af te schrijven. 
   * Doorhalen wat niet van toepassing is.  

 
 Ik doe een eenmalige schenking van □ € 25,- □ € 50,- □ € 100,- □ € 200,- □ € 500,-  □ € _____ 

O Ondergetekende machtigt de Stichting Stepping Stones Bali het bovenstaande bedrag van zijn/haar     
    rekening af te schrijven.  

Naam Dhr./Mw./Fam. * 
Adres  
Postcode  
Woonplaats  
IBAN  
E-mailadres  
Nieuwsbrief Ja / Nee * 
Plaats en 
datum 

 

Handtekening  

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  

 
 

Geachte heer en/of mevrouw,  

Wat fijn dat u Stepping Stones Bali (langdurig) wilt ondersteunen. Wij zijn afhankelijk van deze ondersteuning om ook op de 
lange termijn het goede werk op Bali door te laten gaan. 

U kunt ons helpen als vaste donateur of in de vorm van een eenmalige donatie.  
Stepping Stones Bali is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor uw schenking, wanneer deze 
voor vijf jaar wordt gedoneerd, aftrekbaar is van de belasting. Zie voor meer informatie onze website: 
www.steppingstonesbali.org 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid.       Terima Kasih! 

Inge Ramaekers, voorzitter bestuur Stichting Stepping Stones Bali 

 

Stichting Stepping Stones Bali legt stapstenen om 

kinderen met een fysieke beperking op Bali te helpen….  

…omdat alle kinderen het verdienen op te 
groeien tot zelfstandige volwassenen. 
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U kunt ons natuurlijk ook steunen door zelf een eenmalige bijdrage over te maken, 
op onze rekening NL12RABO0317118447, ten name van Stepping Stones Bali. 
Hiervoor hoeft u dit formulier niet in te vullen en te versturen. 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de stichting Stepping Stones Bali om een 
incasso-opdracht te sturen naar uw bank. Overeenkomstig deze machtiging schrijft de bank het door u 
opgegeven bedrag van uw rekening af. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 
na afschrijving contact op met uw bank. U kunt dit formulier ondertekend en gescand mailen naar: 
secretaris@steppingstonesbali.org 

U kunt dit ingevulde formulier* ondertekend en gescand mailen naar: 
secretaris@steppingstonesbali.org 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dit formulier digitaal te versturen dan kunt u het sturen naar: 
Secretariaat Stichting Stepping Stones Bali, Van Mellincrodestraat 8, 5688RC Oirschot.   

* Eventueel samen met het formulier voor een donatie voor de periode van minimaal vijf    
   jaar van de belastingdienst  

 

Terima Kasih! 

Team Stepping Stones Bali Deze stapsteen is door u 
gelegd! 


