
Schenken
Als u schenkt aan goede doelen, heeft u recht op een aftrekpost, maar alleen als u jaarlijks meer schenkt
dan 1% van uw inkomen. Is het schenkingsbedrag lager, dan kunt u helaas niets aftrekken van de 
belasting.
Deze drempel is niet meer van toepassing als u ons minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt.
Dit bedrag is dan volledig aftrekbaar, ongeacht de hoogte.
Dit noemen we een periodieke gift.

De website van de belastingdienst zegt daarover:
uw gift is een periodieke gift als:

• u de gift hebt laten vastleggen
• u regelmatig (minstens 1 x per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging, die in de 

notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
• deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling
• de ANBI of vereniging/stichting u geen tegenprestatie levert voor de gift
• de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden

Eenvoudig te regelen
Tot 2014 moest een dergelijke periodieke gift via de notaris lopen, maar dat is niet meer nodig. U moet 
hiervoor wel een schriftelijke overeenkomst met ons opstellen.
De belastingdienst heeft hiervoor een modelovereenkomst gemaakt (als u klikt op 
“modelovereenkomst” komt het formulier van de belastingdienst tevoorschijn).
Eventueel kunnen we samen de overeenkomst invullen.
Voor Gered Gereedschap Groningen is een periodieke gift heel prettig. Geeft u voor langere tijd, dan 
kunnen wij in onze begroting rekening houden met een vaste inkomensstroom, waardoor we de 
continuïteit van onze activiteiten kunnen garanderen. Hierdoor kunnen wij onze tijd nog meer besteden 
aan ons doel.

Wilt u ons machtigen om uw gift te innen vul dan de machtiging in ( als u klikt op "machtiging" komt 
het betreffende formulier in beeld).

Eenmalige gift
Indien u zich niet wilt binden voor meerdere jaren, kunt u een éénmalige gift over maken op onze 
bankrekening: 
IBAN NL12 INGB 0005 624737 ten name van GERED Gereedschap Groningen te Groningen.

Meer informatie nodig?
Wilt u meer informatie over schenken? Neem dan contact op met Bram Visch, penningmeester van 
Gered Gereedschap Groningen
via e-mail: groningen@geredgereedschap.nl
of via tel.: 06-54930878


