Regelmatig treden bijzondere uitgaven op voor
het behoud van de Oirschotse basiliek. Te denken
valt aan de restauratie van het orgel. Voor zulke
uitgaven, puur gericht op het gebouw en de
inrichting – en niet op parochiële of liturgische
zaken – wil de Stichting Behoud Sint-Pieter
Oirschot graag financiële ondersteuning bieden.
Wilt u ook in de toekomst blijven genieten van
van deze basiliek? Word dan donateur van de

Enkele weetjes:
276 treden torentrap
50 klokken
3200 kilo weegt de zwaarste klok
2960 orgelpijpen
480 m2 glas-in-lood
170.000 leien op het dak (3025 m2)
74 kilometer voegwerk
340 meter dakgoot
210 meter regenwaterafvoer

Nieuwstraat 17a 5688 BD Oirschot

Tel: 0499-571250 behoud@sintpieteroirschot.nl
Banknummer: NL76 RABO 0107 3248 22
KvK-nummer: 17185580

Behoud hét gezicht
van Oirschot
Schenken aan stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot

72 meter hoog inclusief haan

Teks t : Va n Ti g ge l e n Te kst & Com m uni c at i e
Fot og ra f i e : J a m e s va n Le u ven		
Ontw e r p: C R E C S.
Dr u k : d e C roon va n H e er b eek

5688 BD OIRSCHOT

Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot.

p/a Nieuwstraat 17

Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot

het prachtige decor en de bijzondere uitstraling

Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot

Herinnert u zich nog de actie voor de restauratie van de Sint-

Petrusbasiliek die tien jaar geleden van start ging? Onder het motto
‘Laat hét gezicht van Oirschot niet verPIETeren’ deed de stichting

Behoud Sint-Pieter Oirschot een beroep op alle Oirschottenaren om

de restauratie van dit kerkgebouw mogelijk te maken. Duizenden
inwoners (!) lieten blijken dat ze het behoud van dit monument

belangrijk vonden. Mede dankzij u is de restauratie meer dan
geslaagd!

Wilt u ook in de toekomst blijven genieten
van het prachtige decor en de bijzondere
uitstraling van deze kerk? Word dan
donateur van de Stichting Behoud SintPieter Oirschot. Uw bijdrage komt 100%
ten goede aan de Sint-Petrusbasiliek in
Oirschot. U steunt hiermee het behoud
van dit historisch waardevolle monument.
Het jaarlijkse onderhoud van de SintPetrusbasiliek wordt betaald door het
parochiebestuur, onder andere uit de
Actie Kerkbalans. Maar regelmatig treden
bijzondere uitgaven op voor het behoud,
de restauratie en de verbetering van de
Oirschotse kerk. Te denken valt aan de
restauratie van het orgel. Voor zulke
uitgaven, puur gericht op het gebouw –
en niet op parochiële of liturgische zaken,
andere kerken of het bisdom – wil de
Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot
graag financiële ondersteuning kunnen
bieden. En daarvoor hebben we uiteraard
donateurs nodig!

Giften aftrekbaar
Omdat de stichting een Culturele ANBI
is, zijn giften binnen bepaalde grenzen
aftrekbaar van de inkomstenbelasting en
de vennootschapsbelasting.

Vaak kunt u zelfs 125% van uw gift voor
aftrek in aanmerking nemen (bedrijven
150%).

• Eenmalige schenking

Wilt u een eenmalige schenking doen?
Maak dan uw bijdrage over op bank
nummer NL76 RABO 0107 3248 22 ten
name van de stichting Behoud Sint Pieter
Oirschot. U kunt ons ook via bijgevoegde
kaart machtigen om het bedrag van uw
bankrekening af te schrijven.
Een eenmalige schenking is aftrekbaar
voor de belasting, mits de schenking hoger
is dan het drempelbedrag (1% van uw
drempelinkomen met minimum van € 60,-).
Maximaal is 10% van het drempelinkomen
aftrekbaar.

• Periodieke schenking

Wilt u ieder kwartaal, halfjaar of jaar een
schenking doen, gedurende minimaal
5 jaar? Dan levert u dat nog meer
belastingvoordeel op, omdat er geen

drempel of maximum geldt. Vul daarvoor
het formulier in en stuur het op naar de
Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot,
p/a Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot.
U kunt daarbij kiezen of u ons machtigt
om het geld af te schrijven of dat u het
zelf overmaakt. Wij stellen dan een
‘Overeenkomst voor periodieke gift in
geld’ met u op die u kunt gebruiken bij de
aangifte inkomstenbelasting.

Erfenis of legaat
Als u de Stichting Behoud Sint-Pieter
Oirschot als erfgenaam of legataris wilt
aanwijzen, dan hoeft de stichting over
de nagelaten gelden of goederen geen
successierechten te betalen. Zo komt elke
cent ten goede aan deze kerk. Wanneer
u een warm hart heeft voor de SintPetrusbasiliek en dit idee u aanspreekt, kan
uw notaris u hierover verder informeren.

“Ja, ik word donateur!”
  
Ik machtig de Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot om eenmalig een
bedrag van € ……………… af te schrijven van mijn rekeningnummer
(IBAN): ……………………………………, ten name van……………………………………
Stuur mij het toestemmingsformulier voor het incasseren van dit bedrag.
  
Ik machtig de Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot om gedurende minimaal
5 jaar ieder kwartaal / halfjaar / jaar * een bedrag van € ……………… af te schrijven
van mijn rekeningnummer (IBAN): …………………………………… ten name van
………………………………… Ik verzoek de stichting om hiervoor een ‘Overeenkomst
voor periodieke gift in geld’ op te stellen ten behoeve van mijn belastingaangifte.
Stuur mij ook het toestemmingsformulier voor het incasseren van dit bedrag.
  
Ik maak jaarlijks zelf een bedrag van € ……………… over op banknummer
NL76 RABO 0107 3248 22, ten name van Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot.
Deze jaarlijkse schenking geldt voor minimaal 5 jaar. Ik verzoek de stichting om
hiervoor een ‘Overeenkomst voor periodieke gift in geld’ op te stellen, ten behoeve
van mijn belastingaangifte.
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
E-mail:

Vragen?
Heeft u een vraag over een schenking,
legaat of erfenis, neem dan contact op met
een van de bestuursleden van de stichting:
Jan Mezenberg, voorzitter, T (0499) 574 549
Huub van Griensven, T 06 42 41 9073
Toon Gloudemans, T 06 18 32 0071
Jan Mercx, T 06 53 21 1366
Frans Smulders, T 06 53 41 9035
Nicoline van Tiggelen, secretaris,
T 06-1551 7387
e-mail behoud@sintpieteroirschot.nl
www.sintpieteroirschot.nl

Telefoonnummer:

Handtekening:
* Kruis aan wat van toepassing is, vul de gegevens in en geef dit formulier af bij Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot.
Of nog makkelijker: u kunt het formulier scannen en e-mailen naar behoud@sintpieteroirschot.nl

De Sint-Pieter of Sint-Petrus is van ons allemaal.
Die houden we dus ook samen overeind.
Bedankt namens de Sint-Pieter.

