
Stichting Techniek met ’n Ziel – Rabobank IBAN: NL55RABO01238.02.008 – KvK nr. 17251162 - www.techniekmeteenziel.nl 

 

 
 

Dorpsstraat 23 

5758 AM Neerkant 

Tel. 077-8442031 

info@techniekmeteenziel.nl 

Schenk guller, zónder dat het u meer kost! 
 
Neerkant, maart 2014. 

 

Beste Vrienden van het Museum, 

 
De overheid trekt zich steeds verder terug uit de cultuursector en heeft nu een beleid ingezet 
waardoor het voor particulieren en bedrijven interessanter wordt om te schenken aan een goed doel.  
Als Vriend is het dan ook goed te weten dat de belastingdienst kan meebetalen aan uw bijdrage. En 
ons museum kan iedere extra steun goed gebruiken! 
 
Stichting Techniek met ‘n Ziel is aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling

1
 

(hierna te noemen: Culturele ANBI).  Voor donateurs van Culturele ANBI’s geldt er een extra 
giftenaftrek. Wanneer u verklaart dat u ons museum vijf jaar lang

2
 wilt steunen dan mag u in de 

aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, dat is dus 125%! 
 
In bijgaande tabel ziet u hoe het werkt: 

    Belastingbesparing bij uw hoogste schijf van U betaalt eigenlijk dus maar 

 Uw bijdrage  aftrekbaar 37% 42% 52% 37% 42% 52% 

€ 23  € 29  € 11  € 12  € 15  € 12  € 11  € 8  

€ 50  € 63  € 23  € 26  € 33  € 27  € 24  € 18  

€ 66  € 83  € 31  € 35  € 43  € 35  € 31  € 23  

€ 100  € 125  € 46  € 53  € 65  € 54  € 48  € 35  

€ 250  € 313  € 116  € 131  € 163  € 134  € 119  € 88  

€ 500  € 625  € 231  € 263  € 325  € 269  € 238  € 175  

€ 1.000  € 1.250  € 463  € 525  € 650  € 538  € 475  € 350  
 
Voorbeeld: 

1. U bent al vriend van ons museum. Uw hoogste tarief inkomstenbelasting bedraagt 42%. U 
verhoogt uw bijdrage naar € 50 per jaar. U trekt jaarlijks een bedrag van € 63 (125% van € 
50) af. Uw belastingvoordeel bedraagt per jaar € 26. U betaalt eigenlijk dus maar € 24 per 
jaar.  

 
2. U bent al vriend van ons museum. Uw hoogste tarief inkomstenbelasting bedraagt 52%. U 

verhoogt uw bijdrage naar € 100 per jaar. U trekt jaarlijks een bedrag van € 125 af. Uw 
belastingvoordeel bedraagt per jaar € 65. U betaalt eigenlijk dus maar € 35 per jaar.  

 

Wilt u ons extra financieel te steunen? Wij maken het u makkelijk. Zie voor verdere uitleg het 

stappenplan op de achterzijde. Uw extra financiële steun aan ons is heel welkom en wordt door ons 

erg gewaardeerd! 
 
 
Namens Bestuur Stichting Techniek met ’n Ziel 
 
 
Ad Cosijn, voorzitter.  
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 Alle ANBI’s zijn te raadplegen via www.belastingdienst.nl  Ook vindt u op deze website alle info over de aftrekbaarheid van uw gift 

2
 Bij een periodieke gift (tenminste 5 jaar) is er geen sprake van een drempel. Het gehele bedrag is altijd aftrekbaar. 
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Stappenplan: 
 

Wanneer u gebruik wilt  maken van dit extra belastingvoordeel dan is een voorwaarde dat dit 

schriftelijk wordt vastgelegd én dat u de gift voor een periode van tenminste vijf jaar doet.  

Wij maken dit voor u in orde. Ook informeren we u duidelijk hoe eenvoudig u de schenking in uw 

aangifte kunt verwerken. In het stappenplan hieronder laten we zien hoe makkelijk het werkt. 

 

 

 

Stap 1: 
Nadat u een bedrag heeft bepaald wat u gedurende vijf jaar wilt schenken, stellen wij voor u een 

zogenaamde verklaring “overeenkomst Periodieke gift in geld” in tweevoud op (zie voorbeeld
3
) en 

een betalingsvolmacht zodat u zeker weet dat u aan de voorwaarden blijft voldoen.  

De overeenkomst wordt door u en uw partner en vervolgens door het bestuur van Stichting Techniek 

met ’n Ziel ondertekend.  

U houdt één exemplaar voor uw eigen administratie. 

 

 
 

 
Stap 2: 
Wij incasseren de bijdrage voor het lopende jaar van uw rekening.  

 
 
Stap 3: 
In februari van ieder jaar (voor het eerst per februari 2015) krijgt u via de mail een eenvoudige en 

duidelijke instructie hoe u (of degene die uw aangifte verzorgt) de schenking in uw aangifte 

inkomstenbelasting kunt verwerken. 
 

                                            
3
 Wij maken gebruik van de akte van de belastingdienst, zie ook: 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

