Toelichting Periodieke schenking in geld
U wilt een periodieke gift doen aan Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen (Stichting Vrienden). Als uw
periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting Vrienden. U kunt
daarvoor het formulier op de website van Stichting Vrienden gebruiken.
Periodieke schenkingen
Een periodieke schenking levert u extra belastingvoordeel op, omdat hier geen drempel of maximum voor
geldt. U mag dus het hele bedrag aftrekken. Omdat Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen een culturele
ANBI is, geldt bovendien de speciale verhoging van de aftrek voor culturele ANBI’s van 25%. Voor deze
verhoging geldt een maximum van € 1.250. Zie de pagina “Belastingvoordeel” op onze website.
Voor specifieke informatie op maat kunt u het beste uw belastingadviseur of accountant raadplegen
Voorwaarden periodieke gift
• U legt in een overeenkomst vast dat u jaarlijks een gift doet, voor minimaal 5 jaar.
• Het minimale bedrag is € 50,00 per jaar.
• U betaalt ieder jaar precies hetzelfde bedrag.
• De verplichting stopt bij uw overlijden of het overlijden van uw partner, als u dat zo heeft vastgelegd.
• Ook als er iets verandert in uw inkomen, door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, kan de
verplichting vervallen.
• U doet de eerste betaling pas nadat de overeenkomst zowel door u als door de Stichting Vrienden van de
Cabauwse Molen getekend is.
Hoe werkt het?
1. U downloadt het formulier voor de overeenkomst.
2. U vult uw gegevens in. U kunt ofwel twee maal het formulier printen en beide exemplaren handmatig
invullen of u vult het op de computer in en print het daarna tweemaal.
3. U ondertekent beide exemplaren.
4. Indien u een echtgenoot of geregistreerd partner heeft (zie toelichting bij punt 4. hieronder) dan moet die
de overeenkomst medeondertekenen, omdat een partner volgens artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek toestemming moet geven voor een schenking.
5. U stuurt twee exemplaren van deze overeenkomst, met de originele handtekeningen van u en uw partner
(indien van toepassing) met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van beiden, per post naar:
Stichting Vrienden van de Cabauwse molen, Lekdijk West 49, 3411 MX Lopik.
6. Wij vullen de overeenkomst aan met het transactienummer, ondertekenen de overeenkomst namens
Stichting Vrienden en sturen u 1 exemplaar terug.
7. Na ontvangst van de getekende overeenkomst kunt u het bedrag van de schenking voor het eerste jaar
overmaken. NB u mag niet betalen voordat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, anders
telt de gift niet als “periodieke gift”.
8. Wij raden u aan uw exemplaar van de overeenkomst goed te bewaren omdat dit als bewijsstuk voor de
Belastingdienst kan dienen.
Vragen
Voor vragen, of hulp bij het invullen, kunt u contact opnemen met Carla Brokking,
administratie@cabauwsemolen.nl, 0348-447057 of 06-51415143.
Privacy
Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om, conform de
privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Invulhulp Periodieke schenkingsovereenkomst
1 Verklaring schenking

3 Gegevens schenker

Naam
Vul u volledige voornamen en achternaam in

Hier kunt u uw persoonlijke gegevens invullen. De
schenker moet minimaal 18 jaar oud zijn om de
overeenkomst te sluiten.

Bedrag
Hier vult u het bedrag in dat u per jaar wil gaan
schenken, in cijfers en voluit geschreven. Hiervoor geldt
een minimum van € 50,00.
De gift moet bestaan uit een recht op “vaste en
gelijkmatige periodieke uitkeringen”. Dat betekent dat
u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de
Stichting Vrienden te betalen.
2 Looptijd schenking
Looptijd schenking
Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de
uitkeringen doet. Een voorwaarde voor fiscale
aftrekbaarheid is dat de schenking uit een vast bedrag
bestaat dat minimaal 5 jaar aaneengesloten
geschonken wordt.
Kiest u voor 5 jaar dan vinkt u het hokje in het eerste
vakje aan, als u langer dan 5 jaar wilt schenken vult u
het gewenste aantal jaren in het tweede vakje in.
Wilt u een gift doen tot u zelf aangeeft ermee te willen
stoppen? Kruis dan het vakje ‘onbepaalde tijd’ aan, dan
loopt het door tot wederopzegging. Mocht u de
schenking voor onbepaalde tijd na 5 of meer jaar willen
beëindigen, dan heeft dat geen negatief gevolg voor de
fiscale aftrekbaarheid van de verstreken jaren.
Ingangsdatum schenking
Hier vult u de datum in waarop u de eerste keer het
bedrag van de periodieke gift betaalt. Dat hoeft niet
hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u de
overeenkomst aangaat, maar het kan nooit voor de
datum van ondertekening van de overeenkomst liggen.
Ook Stichting Vrienden moet de overeenkomst hebben
getekend, voordat u het eerste bedrag overmaakt,
anders telt deze fiscaal niet mee als periodieke gift.
De verplichting tot uitkering vervalt
U kunt zelf aangeven of de verplichting komt te
vervallen bij uw overlijden of het overlijden van uw
partner. In het laatste geval kiest u ervoor of dit is bij
het eerste overlijden van u of uw partner of pas als
jullie beiden zijn overleden. De langstlevende neemt
dan de volledige verplichting op zich.
Wilt u niet de verplichting hebben om een schenking te
doen als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt dan
kunt u dit hier aangeven.
De uitkering vervalt automatisch als Stichting Vrienden
van de Cabauwse Molen de ANBI-status verliest of
failliet gaat.

4 Gegevens en ondertekening partner schenker
Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan
moet die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond
van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de
burgerlijke stand van de gemeente. U hebt geen
geregistreerd partnerschap als u alleen maar:
• een samenlevingscontract heeft laten opmaken
door een notaris
• met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde
adres in de administratie van uw gemeente.
Leeft u niet meer samen met uw echtgenoot? En wilt u
dit ook niet meer? Zolang de rechter de scheiding niet
heeft uitgesproken, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch medeondertekenen.
5 Gegevens begunstigde
Deze gegevens zijn al voor-ingevuld.
Het RSIN/fiscale nummer is het nummer waaronder
Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen bij de
Belastingdienst als culturele ANBI is geregistreerd.
Transactienummer
Aan iedere overeenkomst kent Stichting Vrienden een
transactienummer toe, na ontvangst van de door u
getekende overeenkomst. Het transactienummer is een
uniek nummer waaronder deze overeenkomst in ons
administratiesysteem is opgenomen.
6 Wijze van betalen
Hier vult u uw bankrekeningnummer (IBAN) in. Let u er
op dat u bij het overmaken hetzelfde IBAN-nummer en
het unieke transactie-nummer (zie 5) gebruikt, zodat wij
uw betaling juist kunnen traceren en administreren.
Het overeengekomen jaarlijkse bedrag dient telkens
voor het einde van het kalenderjaar te zijn overgemaakt.
7 Ondertekening door schenker en partner
Hier kunt u het formulier ondertekenen.
Indien u gehuwd bent, of een geregistreerd partnerschap heeft (zie 4) dient uw partner hier ook te
tekenen.
8 Ondertekening namens begunstigde
Hier vult degene die bevoegd is namens Stichting
Vrienden van de Cabauwse Molen haar/zijn gegevens in
en ondertekent het formulier.

