
 

 

STICHTING HOLLAND-OEKRAÏNE 
humanitaire hulpverlening- en transporten 

Secretariaat:  

Venneperweg 551 * 2152 CB Nieuw-Vennep NL * Phone/fax+310252 675358 *  

E-mail w.schrama@quicknet.nl *  Rabobank Haarlemmermeer nr..NL63RAB0 0155 

536 869 * internet www.holland-oekraine.nl * 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem S41226316 

Commissie van Aanbeveling:  

Frans Lavooij, oud voorzitter Kamer van Koophandel Nederland. 

Mr. Arthur Th.H. van Dijk,Commissaris van de Koning. Provincie Noord-Holland  

Ard van Berkel, Manager Bedrijven Rabo Bank  Schiphol 

 

         SPONSORFORMULIER  –  BEWIJS VAN DONATIE 2023 
 

Dit ingevulde formulier goed bewaren. Uw donaties aan de stichting Holland Oekraïne zijn 

mogelijk fiscaal aftrekbaar in Uw aangifte voor de Inkomstenbelasting. 

De stichting Holland Oekraïne is door de Belastingdienst voor uw schenkingen en giften (dus ook schenkingen in 

natura, zoals bijvoorbeeld gasolie en duurzame gebruiksgoederen) aangemerkt en gerangschikt als een         

ANBI instelling.  RSIN/Fiscaal ANBI Nummer: 804485549.                                                                                

Ook kunt U gebruik maken van een door de belastingdienst goedgekeurde meer jaarlijkse 

schenkingsovereenkomst. 

 

In het nu 30e stichtingsjaar en ondanks  de oorlog in Oekraine vertrekt er  regelmatig een 

hulpgoederentransport vanuit Nieuw-Vennep  (Rijnlanderweg 1182)  naar projecten in Oekraïne.        

Na telefonisch contact (zie website) bent U altijd van harte welkom om aanwezig te zijn bij dit vertrek 

 

Naam   : ……………………………………………………….. 

 

Adres  : ……………………………………………………….. 

Postcode : ……………….. Plaats : ……………………………… 

 

Telefoon : ……………….. E-mail: ……………………………… 

 

Waar wilt U ons mee helpen ? 

o  Goederen          Omschrijving ………………………  Ter waarde van € ……………….. 

o  Gasolie              Liters              ……………………… Ter waarde van € ………………. 

O Financieel                                                                       Ter waarde van € ……………….  

 

Uw financiële bijdrage graag overmaken naar de bankrekening van de stichting Holland Oekraïne 

NL63RABO 0155 5368 69 onder vermelding van : Gift .     

 

Indien mogelijk dit formulier ingevuld versturen per e-mail (in bijlagen) naar: dick.nijssen@planet.nl 

of w.schrama@quicknet.nl   Per reguliere post: opsturen naar Secretariaat stg Holland Oekraïne 

Venneperweg 551, 2152CB Nieuw-Vennep. 

   

De stichting Holland Oekraïne, haar bestuur en haar vrijwilliger/sters danken U, ook namens onze 

doelgroepen in Oekraïne, voor Uw giften.                                                                                                     

 

 

Namens de stichting Holland Oekraïne                                                                                        

Th.G.M.Nijssen                                                       
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