GEEF
BETEKENIS
AAN UW
GELD
Met uw donatie, gift of nalatenschap
blijft onvervangbaar cultureel
erfgoed in Groningen behouden.
www.groningerkerken.nl

Geld hebben is mooi. Nog mooier is
het om betekenis te geven aan dat
wat u in uw leven hebt opgebouwd.
In Groningen is er niets dat zoveel
voor mensen betekent als het wierdenlandschap met zijn eeuwenoude
kerken. Deze bakens in het landschap zijn beroemd tot ver buiten de
provinciegrenzen. En worden zelfs
tot de hoogtepunten gerekend van
wat er nog aan tastbaars over is van
de oude Noordzeebeschavingen.
De Stichting Oude Groninger Kerken beheert

waarborgen, is ook uw steun méér dan

inmiddels meer dan tachtig van deze

welkom. Dit kan in een vorm en op een

monumenten. Door aankoop, restauratie,

manier die u het beste past. Daarom hebben

onderhoud, educatie en weloverwogen

we de verschillende mogelijkheden voor u op

herbestemming blijft dit unieke cultuurgoed

een rij gezet.

voor de mensheid behouden. Met uw steun
kunnen ook volgende generaties genieten

Donaties en speciale giften

van al dit moois.

De Stichting is als particuliere organisatie
grotendeels afhankelijk van haar donateurs.

Steun de Stichting
Oude Groninger Kerken

Voor € 17,50 per jaar bent u al donateur, maar

Er zijn gelukkig veel mensen die zich, samen

Groninger Kerken het eerste jaar gratis. Wilt u

met ons, verantwoordelijk voelen voor het

een donateurschap cadeau geven? Neem dan

behoud van de Groninger kerken. Vele

contact op met ons bureau en wij regelen het

vrijwilligers verzetten bergen werk en tal van

voor u! Ook kan het zo zijn dat u iets te vieren

instanties zorgen voor continuïteit en het

of te gedenken heeft en dat u de Stichting

noodzakelijke draagvlak, ook financieel. Maar

Oude Groninger Kerken hierin wilt laten

om de hoge cultuurhistorische waarde en de

delen. In dat geval hebben wij interessant

gebruikskwaliteit te kunnen verbeteren en

informatiemateriaal over onze stichting

een hoger bedrag is uiteraard welkom! Als
nieuwe donateur ontvangt u ons kwartaalblad

voor uw familie, vrienden en/of relaties

Fonds op naam

beschikbaar.

Een gever van minimaal € 45.000 (desgewenst
in delen via een periodieke schenking) kan bij

Actie Kerkbehoud

de Stichting Oude Groninger Kerken een fonds

Om de twee jaar wordt de Actie Kerk behoud

op naam oprichten. Bij een dergelijk fonds

gehouden. U kunt dan een (extra) gift

door schenking van vermogen kunnen

bestemmen voor een speciaal restauratie-

afspraken worden gemaakt over het vrucht

project of voor het werk van de Stichting in

gebruik. U bepaalt zelf de naam en het doel

het algemeen.

van het fonds. De stichting zorgt voor het
beheer van het fonds en geeft een heldere

Nalatenschap

jaarlijkse rapportage. Het bureau van de

U kunt de Stichting Oude Groninger Kerken

stichting kan u adviseren over de notariële en

door de notaris laten opnemen in uw

fiscale kanten hiervan en helpt u graag bij de

testament. Door erfstelling kan een nalaten-

oprichting van uw fonds op naam.

toevallen. Het staat dan niet vast hoeveel dat
zal zijn; een nalatenschap is een saldo van
bezittingen en schulden.
Als gekozen wordt voor een legaat staat in
het testament precies omschreven wat wordt
gelegateerd.

In plaats van een hand
ophouden in een geverontvanger-relatie, willen we
een hand uitsteken, op zoek
naar partnerschap. Om de
huidige problemen en
opgaven ‘samen in de hand
te nemen’. Waarbij we
bekijken wat we voor elkaar
kunnen betekenen, in
wederkerigheid.

Foto: Benthe van Aalst

schap geheel of gedeeltelijk aan de Stichting

Giften en de fiscus
De Geefwet
Extra belastingvoordeel bij een schenking of
donatie aan de Stichting Oude Groninger Kerken
De Geefwet maakt uw schenking aan de Stichting
Oude Groninger Kerken fiscaal aantrekkelijker.
Om een beroep te doen op de voordelen van de
Geefwet, gelden bepaalde criteria.
De Geefwet stimuleert schenken aan cultuur
De Geefwet zorgt voor een extra stimulans in
de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting voor giften aan Culturele
Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI). De
Stichting Oude Groninger Kerken is zo’n Culturele
ANBI. Dit gebeurt door de vermenigvuldigingsfactor
(multiplier) van 1,25. Dit betekent dat het bedrag
van de gift voor de berekening van de giftenaftrek
wordt verhoogd met 25%.
De voordelen van de Geefwet gelden voor alle
belastingplichtigen
De voordelen van de Geefwet gelden voor alle
belastingplichtigen. De hoogte van de giftenaftrek
is echter afhankelijk van de hoogte van het
inkomen, de hoogte van de gift en de vraag of het
een eenmalige of periodieke gift betreft.
Het verschil tussen een periodieke gift en een
eenmalige gift
Een periodieke gift is een gift in de vorm van vaste
en gelijkmatige uitkeringen die eindigen uiterlijk bij
overlijden. Een periodieke gift kan in een notariële
akte worden vastgelegd of in een schriftelijke
overeenkomst met de Stichting Oude Groninger
Kerken. Een periodieke gift moet minimaal vijf jaar
lopen. Indien dit het geval is, kan elke termijn
worden afgetrokken van het jaar waarin de termijn

vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Er geldt
dus geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond.
Bijvoorbeeld: indien een periodieke gift wordt
gedaan van 5 x € 1.000 gedurende vijf jaar is elk
jaar € 1.250 (€ 1.000 x multiplier van 1,25)
aftrekbaar van het inkomen zonder dat deze aftrek
wordt begrensd door een drempel of plafond.
Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is
wel onderworpen aan de aftrekdrempel en het
aftrekplafond. De drempel bedraagt 1% van het
verzamelinkomen (totale inkomen box I,II en III);
het plafond 10% van het verzamelinkomen.
Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra
aftrek van 25%. De multiplier van 125% is uitsluitend
van toepassing op giften aan Culturele ANBI’s als de
Stichting Oude Groninger Kerken. In beide gevallen
wordt de verhoging van 25% toegepast over een
maximale gift van € 5.000. Voorbeeld: bij een gift
van € 6.000 bedraagt de verhoging € 1.250, zijnde
25% van € 5.000. Totaal is dan aftrekbaar € 7.250.
N.B. De bedragen die hier vermeld worden zijn
gebaseerd op de gegevens afkomstig van de
Belastingdienst begin 2017.
Voorbeeld periodieke schenking
Een periodieke schenking kan bijvoorbeeld in de
vorm van een fiscaal aantrekkelijke lijfrente voor
minimaal vijf achtereen volgende jaren worden
gedaan. Dat gaat dan op basis van een schriftelijke
overeenkomst met de Stichting Oude Groninger
Kerken of een notariële akte. Hiervoor hebben wij,
om het u gemakkelijker te maken, een machtiging
aan een notaris gegeven. Het bureau van de
Stichting verstrekt u graag meer informatie over
deze procedure.

Voor meer informatie of hulp kunt u altijd terecht bij:
Stichting Oude Groninger Kerken
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen
Uw gift is welkom op bankrekening
telefoon [050] 312 35 69
nl69abna0486114333 t.n.v. Stichting
info@groningerkerken.nl
Oude Groninger Kerken te Groningen.
www.groningerkerken.nl

Professionele Organisatie
voor Monumentenbehoud
(POM)

Stichting Oude Groninger Kerken is in het bezit van het CBF-keurmerk voor goede doelen en is aangewezen
als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Als ANBI zijn wij vrijgesteld van het betalen van schenk- en
erfbelasting. De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nr.:41009261.
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