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ANBI
Het Roder Jongenskoor en de Roden Girl Choristers gaan uit van de Stichting
Koorschool Noord Nederland.
Deze stichting SKNN heeft van de belastingdienst de status Culturele ANBI toegekend
gekregen onder nummer 84985.
Dit heeft een paar belangrijke voordelen:
•
•
•

Giften aan de stichting SKNN en dus aan het RJK of het RGC kunnen daarom
altijd afgetrokken worden van de belasting.
En omdat de SKNN een Culturele ANBI is geldt daarbij dat een gift voor 125%
kan worden afgetrokken van de belasting
Een gift vanuit een bedrijf kan zelfs voor 150% worden afgetrokken.

Een voorbeeld:
Wanneer u een gift aan de koorschool geeft van bijvoorbeeld 60 euro, kunt u 75 euro
aftrekken van de belasting. Dat betekent dat u 37,50 kunt terugkrijgen van de
belastingdienst.
Kortom: een zeer gunstige regeling zowel voor u als gever van de gift als voor de
koorschool.
Deze aftrek kunt u doen op twee manieren: als een gewone gift of als een periodieke
gift.
1. Gewone gift
Voor een gewone gift aan een Culturele ANBI geldt, dat u het bedrag voor 125% mag
aftrekken. Wel moet u bij het aftrekken van al uw giften rekening houden met een
zogeheten drempelbedrag. Meer informatie over het geven aan een Culturele ANBI
vindt u hier:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/
prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/
voorwaarden_gewone_giften

2. Periodieke gift
Een periodieke gift heeft nog meer voordelen : bij een periodieke gift vervalt de eis van
het drempelbedrag. In dat geval kunt u altijd volledig aftrekken, zonder drempelwaarde.
Voorwaarde is: u moet beloven de gift minimaal 5 jaar achtereenvolgens te doen. Dit
moet u vastleggen in een overeenkomst tussen uzelf en ons als ANBI (vroeger moest u
hiervoor naar de notaris, maar dat is sinds november 2014 niet meer nodig). Het
formulier vindt u hier:
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_
%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
Meer informatie over periodieke giften vindt u hier:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/
prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/
periodieke_giften/

Informatie of assistentie
Wilt u meer weten, wilt u van ons een overeenkomst ontvangen of heeft u hulp nodig bij
het invullen van een overeenkomst, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen,
dan assisteren wij u.
U kunt ons hier bereiken:
Ina Mulder (zakelijk leider): rjkgc.zakelijk@gmail.com
Elsbeth Vonkeman (penningmeester): elsbethvonkeman@gmail.com

