
De Stichting Rusland Kinderhulp, gevestigd aan de Jan Bruinsslotstraat 7 te Hollandscheveld, 
ten deze vertegenwoordigd door de voorzitter K.Koops, hierna te noemen SRK, en

Familie/de heer/mevrouw:_______________________________________ Adres:_________________________________________________________

Postcode:____________________________ Woonplaats:_____________________________________________________________________________

Telefoonnummer:_______________________________________________E-mail:________________________________________________________

Hierna te noemen gever, overwegende
e

bieden aan gezinnen en/of kinderen.
- dat SRK bereid en in staat is om ter beschikking gestelde bijdragen ter hand te stellen van te ondersteunen gezinnen en personen en in redelijke 

mate controle kan uitoefenen op de besteding daarvan.

Familie/de heer/mevrouw:_______________________________________ Adres:_________________________________________________________

Postcode:______________Woonplaats:_____________________________E-mail:_________________________________________________________

Hierna te noemen: geadopteerde, verklaren het volgende te zijn overeen gekomen:

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Eenmalige machtiging voor bedrag €_____________________________   voor:________________________________________________________

Hollandscheveld,
Stichting Rusland Kinderhulp

_____________________________       ____________________________________________________________
Datum      Handtekening gever/rekeninghouder

Gever verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan SRK om (keuze A € 44,- B. € 88,- of C. € 134,-) de onder 1 genoemde gift 4 x per
jaar van zijn/haar (IBAN) rekeningnummer____________________________ af te schrijven, welke gift is bedoeld voor voeding, kleding, 
scholing, etc ten behoeve van geadopteerde en/of zijn gezin, voor het eerst op______________________________________________
SRK draagt er zorg voor dat er door een medewerker van Help People Foundation een intakegesprek wordt gevoerd met geadopteerde,
waarin mede afspraken worden vastgelegd ten aanzien van de bestedingsdoelen van de bijdrage. SRK draagt zorg voor de
beschikbaarstelling van een Engelstalige kopie van het intakegesprek aan gever.

achten, draagt SRK er zorg voor dat de onder 1 bedoelde gift, onder aftrek van 10% aan administratiekosten, in handen wordt gesteld van
geadopteerde.
Binnen twee maanden na ontvangst van de eerste termijn zal de gift ter hand worden gesteld aan geadopteerde. Aan de geadopteerde zal
regelmatig en tenminste 2 maal per kalenderjaar de gift ter hand worden gesteld.
SRK draagt er zorg voor dat een medewerker van of in opdracht van Help People Foundation geadopteerde ten minste 1 maal per jaar bezoekt
en voor zover in redelijkheid mogelijk is, controleert of de gift door geadopteerde aan de afgesproken doelen is besteed.
Indien Help People Foundation adviseert geadopteerde niet te ondersteunen omdat besteding overeenkomstig de doelstelling van gever
niet in redelijke mate kan worden verwacht, of de ondersteuning te beëindigen omdat niet voldaan wordt aan de gemaakte en vastgelegde
afspraken, stelt SRK de door gever reeds beschikbaar gestelde en nog niet aan geadopteerde overhandigde gift(en), onder aftrek van 10%
aan administratiekosten, ter beschikking van gever.
Deze overeenkomst wordt uitgevoerd onder de toepasselijke Wit-Russische en Nederlandse wetgeving.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, aanvangend op de dag dat bedoelde gift voor het eerst door SRK is
geïncasseerd en wordt stilzwijgend met 12 maanden verlengd. De overeenkomst kan van de zijde van SRK ook worden beëindigd indien zich
omstandigheden voordoen als bedoeld onder punt 7 van deze overeenkomst.
De overeenkomst wordt ontbonden bij overlijden van gever of indien gever in faillissement, in surceance van betaling komt te verkeren,
dan wel dat de regeling schuldsanering natuurlijke personen ten aanzien van hem/haar wordt uitgesproken.

MAAK EEN KOPIE VOOR UW ARCHIEF! 
Origineel verzenden naar: J.B. Slotstraat 7, NL-7913 ZZ Hollandscheveld

Ons e-mailadres: info@ruslandkinderhulp.nl 

- Financiële adoptie 
Aanmeldingsformulier (2016)

- Eenmalige ondersteuning 

Digitaal kan ook!


