
De Aa 50          

3621 VV Breukelen   
NL 63 RABO 0310 6776 02 

KvK 41181567 

RSIN 804215601 

 

  
E-mail: vrienden.vd.aa@gmail.com  

Website: www.szdv.nl/locaties/de-aa/vrienden-van-de-aa 
ANBI: stichting.moment.online/stichting-vrienden-van-de-aa 

 

ANBI Schenken en nalaten 
 
U wilt een schenking doen aan Stichting Vrienden van de Aa te Breukelen. Wij kunnen donaties goed gebruiken 
en wij informeren u daarom hierbij over de verschillende mogelijkheden met de verschillende fiscale gevolgen.  
   
Gewone giften: overboekingen van u naar de Stichting 
Inkomstenbelasting 
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u 
meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken, maar met een maximum van 10% van uw 
drempelinkomen.  

• De simpelste vorm is een eenmalige overboeking van uw bank naar onze bank. Dit kan voor elk willekeurig 
bedrag. Bij deze keuze vragen wij u de overboeking te doen op onze rekening bij de Rabobank, NL63 RABO 
0310 6776 02 o.v.v.  “donatie".  

• U kunt ook kiezen voor periodieke overboeking die u zelf periodiek aan ons overmaakt. Dit kan voor elk 
willekeurig bedrag, wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Bij deze keuze vragen wij u de 
overboeking te doen op onze rekening bij de Rabobank, NL63 RABO 0310 6776 02o.v.v. "periodieke 
donatie".  

• De periodieke overboeking kunt u ook automatisch via uw bank laten verlopen. Ook dat kan voor elk 
willekeurig bedrag, wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks, en voor elke gewenste periode. U kunt 
deze automatische overboeking op elk moment stoppen of wijzigen. Ook dan kunt u de overboeking doen 
op onze rekening bij de Rabobank, NL63 RABO 0310 6776 02 o.v.v. "periodieke donatie". 

  
Periodieke giften 
Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting 
Een periodieke gift aan een ANBI is een gift van een vast bedrag op een bepaald tijdstip gedurende minimaal  
5 jaar en waarvoor een overeenkomst met de Stichting is afgesloten. De giften zijn zonder drempel en zonder 
maximum aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting. Als u hiervoor kiest dan sturen 
wij u graag de formulieren ter zake. Uw verzoek zien wij graag per mail tegemoet: vrienden.vd.aa@gmail.com.  
Op de website van de belastingdienst leest u nadere uitleg met voorbeelden: www.belastingdienst.nl.  
 
Nalaten 
Overweegt u de Stichting een legaat na te laten, dan kunt u het beste contact met ons opnemen. De Stichting   
en u zijn bij het nalaten en schenken geen erf- of schenkingsbelasting verschuldigd.  
 
Voor nadere informatie zijn wij het beste bereikbaar per email: vrienden.vd.aa@gmail.com 
 
Bij voorbaat onze dank voor uw gift 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Peter van den Hoven, penningmeester 
 
Stichting Vrienden van de Aa 
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