B L I V
S T Ø T T E M E D L E M
B L I V

AFLASTNINGSTJENESTEN

Træk gaver fra på selvangivelsen
Aflastningstjenesten har godkendelse til
skattefradrag for gavegiverne (ligningslovens
§ 8A). Ægtefæller er hver for sig berettiget
til gavefradrag.

er et tilbud om:

Husk at oplyse CPR.nr., da skattemyndighederne kræver, at foreningen indberetter gaverne, så gavebeløbet kan fortrykkes på selvangivelsen.



aflastning af pårørende, der passer
kronisk syge, alvorligt syge eller demente i hjemmet.



Besøgstjeneste



Vågetjeneste

Testamente



sorggrupper



værter på hospice og plejecentre



musik på Hospice og plejecentre



m.m.

Såfremt du overvejer en testamentarisk gave
til Aflastningstjenesten, tilråder vi, at du
drøfter dit ønske med en advokat eller kontakter Aflastningstjenesten for nærmere information.

I 2010 ydede de frivillige fra Aflastningstjenesten 14.378 timer i Esbjerg og Varde.

www.aflastningstjenesten.dk

Bliv støttemedlem af
Aflastningstjenesten

med kontingentopkrævning

Har du brug for Aflastningstjenesten så
kontakt os på 75456833

Gaver
Aflastningstjenesten står med glæde til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål.

A FL A S T N I N GS TJ EN ES T EN
Kirkegade 70
6700 Esbjerg
Telefon: 75456833
E-mail: info@aflastningstjenesten.dk
www.aflastningstjenesten.dk

Penge kan indbetales til konto i Bank Nordik
Reg.nr. 8119—konto nr. 0000791091
eller direkte til Aflastningstjenesten

Indmeldelsesblanketten sendes til: Aflastningstjenesten, Kirkegade 70, 6700 Esbjerg

lem og / eller som frivillig.

- modtager du i 1. kvartal årsrapport sammen

- organisation

- støtter du Aflastningstjenestens arbejde
Vi har brug for din støtte som støttemed-

Kontingent - virksomhed

Som støttemedlem:

Kontingent par:

annoncer, kontorhold m.m.

Kontingent enkeltperson

arbejde. Vi har udgifter til kurser, møder,

E-mail : _____________________________

- for virksomheder og organisationer 1000 kr.

Telefon: _____________________

Der er omkostninger ved frivilligt socialt

Postnr.: __________

- for par 300 kr.

Adresse: _____________________

ne.

(For at kunne indberette gaver til skat)

- for enkeltpersoner 200 kr.

CPR nr.: _____________________

arbejde og er et gratis tilbud til modtager-

Navn: _____________________

Medlemskontingent pr. kalenderår er:

Tilmelding som støttemedlem af Aflastningstjenesten

Aflastningstjenesten yder frivilligt ulønnet

——————————————————————————————————————————————————————————————--

Bliv støttemedlem

