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Brief Lidgeld 2019  

 

April, 2019 

Beste ‘Harte’vrienden, 

 

Na de overstap naar ons ledenplatform Peepl, dewelke vlot verlopen is in 2018 vragen we om 

uw lidmaatschap te bevestigen. U geniet zo van verlaagde deelnameprijzen voor al onze 

activiteiten, u ontvangt onze nieuwsbrief, u krijgt informatie via onze website en er zijn tal van 

andere voordelen. Zo kunnen wij ook blijven lobbyen teneinde uw belangen te verdedigen. 

De leden die nog steeds niet ingeschreven zijn op het nieuwe ledenplatform zullen na dit 

schrijven geen postwisseling meer krijgen. Het is natuurlijk nog steeds mogelijk om je 

lidmaatschap te registreren op de website, www.hartekinderen.be, via de knop ‘lid worden’. 

 

• Het lidgeld bedraagt €10.(per gezin). Hiervoor genieten alle gezinsleden die op het 

adres van het betalend lid wonen van de hoger genoemde voordelen. 

• U kan ook een gift schenken (zonder lid te worden en van de vermelde voordelen te 

genieten). De bijdrage voor giften is vrij en vanaf €40 kunnen wij een fiscaal attest 

bezorgen. 

• Lid worden en een fiscaal aftrekbare gift storten, kan vanzelfsprekend gecombineerd 

worden, weliswaar verplicht (wetgeving) via twee afzonderlijke overschrijvingen. 

Deze tabel geeft een overzicht van de mogelijkheden en de correcte manier van 

overschrijven: 

 

Optie Bedrag U krijgt Rekening nr Vermelding bij 

overschrijving 

Betalen 

tegen 

Lid  €10 alle voordelen BE19 2900 3273 6612 Lidgeld 2019 31 Mei ‘19 

Gift vrije 

bijdrage 

fiscaal attest  

vanaf €40 

BE19 2900 3273 6612 Gift 2019  vrije keuze 

 

 Wie dus lid  wil blijven en tevens een fiscaal attest wenst voor een bijkomende gift, 

kan de twee bedragen (€10 en minimum €40) storten via twee afzonderlijke 

overschrijvingen.  

 

 

Wij danken u van harte voor de hernieuwing van uw bijdrage. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Willem Geysen        Florian Torreele 

Voorzitter         Penningmeester  
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