INDICATIE VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGE (VVB)
In onderstaande tabel geven wij een indicatie van de VVB in relatie tot uw netto inkomen per maand
Netto inkomen per
maand excl.
vakantiegeld
€ 500
€ 1.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.500
€ 3.000
€ 3.500
Boven € 3.500






Indicatie VVB in
percentage van
inkomen
1%
2,5%
4%
5%
6%
7%
8%
8%

Indicatie VVB in
euro’s per maand

Indicatie VVB in
euro’s per jaar

€5
€ 25
€ 60
€ 100
€ 150
€ 210
€ 280

€ 60
€ 300
€ 720
€ 1.200
€ 1.800
€ 2.520
€ 3.360

Bij een netto inkomen dat tussen twee bedragen uit de tabel ligt kunt u zelf de bijdrage
vaststellen tussen de bijbehorende VVB-bedragen.
Voor studenten geldt als indicatie een VVB van minimaal € 5,- per maand
De indicatie in bovenstaande tabel houdt geen rekening met specifieke persoonlijke
omstandigheden die van invloed zijn op uw financiële draagkracht.
Van extra inkomsten zoals vakantiegeld, 13e maand, bonus, teruggaaf inkomstenbelasting,
etc. zou een zelfde percentage als extra bijdrage aan de VEZ aangehouden kunnen worden

Hoeveel u geeft aan de gemeente bepaalt u zelf. Want geven is een geestelijk principe in een leven
dat aan Jezus Christus is toegewijd. Wij hopen dan ook dat u dit doet in overleg met God.
Bovenstaande indicatie wil daarbij niet meer, maar ook niet minder dan een hulpmiddel zijn voor u,
ons advies aan u voor het bepalen van uw vaste bijdrage.
Eerlijk gezegd, wij vinden het ook een redelijke bijdrage, gebaseerd op het principe ‘naar financiële
draagkracht’.
Meer over het Bijbelse principe van geven vindt u in onze themabrochure ‘GEVEN – een praktische
handleiding over ‘geven’ vanuit Bijbels perspectief’, die u kunt downloaden van onze websitepagina
www.vezwolle.nl/betrokken-raken/geven
Op dezelfde webpagina kunt u ook het toezeggingsformulier VVB met machtigingskaart downloaden.
U kunt dit formulier ook afhalen bij het infopunt in de koffiehal van de WRZV of opvragen door een
mail te sturen aan secretariaat@vezwolle.nl
Bent u nog niet geregistreerd bij de VEZ? Vul dan de registratiekaart met machtigingsformulier voor
de VVB in. De registratiekaart kunt u afhalen bij het Infopunt in de koffiehal van de WRZV.
Leidersteam VEZ

