
WORD VRIEND VAN TEATRO MUNGANGA 
 
Teatro Munganga is een van de leukste kleinschalige theaters van  
Amsterdam met een heel breed aanbod voor  alle leeftijden. Het is een 
inspirerende locatie waar mensen elkaar ontmoeten en vaak een magische 
contact tussen publiek en artiest ontstaat.  
 
Teatro Munganga  

• stimuleert en ontwikkelt creatieve manifestaties die ons laten reflecteren 
over de wereld waarin we leven; 
is een platform voor dialoog en uitwisseling van ideeën;  

• faciliteert een internationale netwerk van kunst en artistieke producties 

• brengt eigen producties en biedt een podium voor theater, muziek, 
lezingen, films, dans, workshops en cursussen van andere kunstenaars  

 

Draag jij Teatro Munganga een warm hart toe? Word dan Vriend.  

Er zijn drie soorten lidmaatschappen om Vriend te worden van Teatro 
Munganga 
 
• Vriend voor € 50,00 per jaar  
• Gezinsvriend voor € 125,00 per jaar 
• Fiscale Vriend tenminste 5 jaar en minimaal €50 per jaar.  
 
Als dank ontvangen onze Vrienden 

• Een uitnodiging voor de seizoen opening 

• Een vrijkaart per jaar voor een voorstelling naar keuze (Vriend & Fiscale 
Vriend) 

• Drie vrijkaarten per jaar voor een voorstelling naar keuze (Gezinsvriend)  

• Recht om per voorstelling een nieuwe bezoeker te introduceren met 50% 
korting 

• Tips over bijzondere programmering 
 
 
Neem voor meer informatie over de Vriendenclub contact op via 
vrienden@munganga.nl. Meld je aan als Vriend via het onderstaande 
formulier. 
 
Hierbij machtig ik Stichting Munganga om het bovenstaande bedrag periodiek 
van mijn rekeningnummer af te schrijven. 
 

FISCALE VRIEND  

Tenminste 5 jaar en minimaal €50 per jaar.  
 
 
 
Teatro Munganga is in het bezit van de ANBI -status  
(Algemeen Nut Beogende Instelling).  
 

mailto:vrienden@munganga.nl


 

OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING  

 

 

2a Looptijd schenking (min. 5 jr.)  

O

  

onbepaalde tijd  

O   ...... jaar (minimaal 5 jaar)  

O  5 jaar  

2b Ingangsdatum van de schenking  

2c De verplichting tot uitkering vervalt:  

• bij het overlijden van de schenker. 

• wanneer de langstlevende van schenker en partner overlijdt.  

• Wanneer de begunstigde de Culturele ANBI-status verliest.  

3  Persoonlijke gegevens schenker  

3a  Achternaam  
 

3b  Voornamen voluit  
 

3c  Burgerservicenummer (sofinr.)  
 

3d  Geboortedatum, -plaats (land)  
  

3e  Straat en huisnummer  
 

3f  Postcode en woonplaats  
 

3g  Land  
 

3h  Telefoonnummer(s)  
 

3i  E-mailadres  
 

3j  Partner  JA NEE  Bij JA zie 5.  

1  Basisgegevens  

1a  Naam van de schenker  
 

1b  Naam van de begunstigde  Stichting Teatro Munganga  

1c  Bedrag per jaar in € (min. € 50)  
 

1d  Bedrag per jaar in letters  
 



 

4  Gegevens begunstigde (in te vullen door de begunstigde)  

4a  

Naam begunstigde  Stichting Teatro Munganga 

Straat en huisnummer  
 

Postcode en woonplaats  
 

4b  Transactienummer  
 

4c  Fiscaal nummer    

 

5  Persoonlijke gegevens van de partner van de schenker  

5a  Achternaam  
 

5b  Voornamen voluit  
 

5c  Burgerservicenummer (sofinr.)  
 

5d  Geboortedatum, -plaats (land)  
  

5e  Adres indien afwijkend  
 

  

 

N.B. Schenkingen die worden gedaan vóór de datum van ondertekening - 
door schenker én begunstigde - van deze overeenkomst, worden door de 
Belastingdienst niet als periodieke schenking erkend voor de giftenaftrek.  

7  Handtekening (namens) begunstigde  

7a  Naam  Taco Ketting 

7b  Functie  Penningmeester  

7c  Plaats  Amsterdam  

7d  Datum  
 

7e  Handtekening namens begunstigde  
 

 Graag deze overeenkomst in tweevoud invullen, ondertekenen en per post 
opsturen naar:  

Stichting Teatro Munganga t.a.v. ….. Amsterdam  

6  Gegevens over de wijze van betaling  

6a  Ik maak het bedrag jaarlijks zelf over op IBAN NL73 TRIO0391150448 

8  Handtekening(en) schenker  

8a  Plaats  
 

8b  Datum  
 

8c  Handtekening schenker  
 
Handtekening partner (indien van 
toepassing)  



Graag een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bijvoegen (en indien van 
toepassing ook van dat van uw partner).  

 Een korte toelichting op dit formulier treft u aan in de bijlage: 

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking  

Het formulier wordt in overleg met u zoveel mogelijk van tevoren ingevuld. U 
hoeft slechts het formulier te controleren en te ondertekenen. 
Het is van belang dat twee origineel getekende exemplaren aan ons worden 
verzonden. Vervolgens krijgt u één, ook door ons ondertekend formulier, 
retour. Het is van belang dat u dat goed bewaart. Als de belastingdienst 
daarom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen overleggen.  

Bij punt 2 Looptijd schenking  

De minimale looptijd van een periodieke gift is 5 jaar. De overeenkomst 
eindigt bij uw overlijden. U kunt er ook voor kiezen dat de overeenkomst 
beëindigd wordt als ook uw partner overlijdt. De overeenkomst wordt ook 
beëindigd als de Culturele ANBI status van de Vrienden van Theater de Roode 
Bioscoop komt te vervallen. 
Ingangsdatum schenking: datum waarop de eerste storting wordt gedaan 
(datum eerste storting is de datum van ondertekekning of daarna)  

Bij punt 3 Persoonlijke gegevens schenker  

Voor een periodieke schenking is toestemming nodig van de echtgenoot of 
geregistreerd partner van de schenker. Als bij 3j ‘Ja’ is ingevuld dan is bij 5 
ook de eigen achternaam, alle voornamen van uw partner (voluit), het 
burgerservicenummer, de geboortdatum en -plaats en het eventueel 
afwijkend adres ingevuld.  

Bij punt 4b Transactienummer  

Dit nummer wordt door ons ingevuld of aan u opgegeven.  

Bij punt 5 Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/geregistreerd partner 
van de schenker  

Zie bij punt 3.  

Bij punt 6 Gegevens van de wijze van betaling  

Wij sturen jaarlijks een herinnering twee weken voor de dag van 
ondertekening.  

Bij punt 8 Handtekening(en) 
Hier moet ook de handtekening van de partner worden gezet als bij 3j ‘JA’ is 
ingevuld.  


