
ANBI  / SCHENKINGSMOGELIJKHEDEN 

Voor u schenkt is het belangrijk om te weten dat schenkingen in principe niet 
gereserveerd worden voor specifieke doelen. Dit betekent dat het bestuur bepaalt 
hoe het geld besteed wordt met het oog op de lokale behoeften. Mocht u echter 
willen dat uw geld aan een specifiek doel wordt besteed verzoeken wij u dit op papier 
te zetten met een korte toelichting.  

Verder is onze stichting door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). U kunt hiermee uw voordeel doen als u een schenking 
doet die groter is dan 1% van uw jaarinkomen, of als u overweegt om een periodieke 
schenking te doen. Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden om 
schenkingen doen en meer informatie over ANBI.  

Betalen middels automatisch incasso 
U kunt het geld door ons laten afschrijven middels automatisch incasso. Hiervoor 
dient u het incassoformulier in te vullen en naar ons toe te sturen of af te geven aan 
een van de bestuursleden.  

Het voordeel van automatisch incasso is dat u, nadat u het formulier heeft ingevuld, 
er niet meer naar om hoeft te kijken, omdat wij de afschrijving voor u regelen. Het 
voordeel voor ons is dat wij beter zicht hebben op onze (verwachte) inkomsten. Dit 
kan bijvoorbeeld door middel van de club van honderd. Andere bedragen en 
termijnen zijn echter ook mogelijk.  

Het maximumbedrag wat wij per keer kunnen afschrijven is 100 euro, dit is een 
beperking welke door de bank is opgelegd. Wilt u meer dan 100 euro geven, dan 
kunt u dit verspreiden over termijnen, of eventueel zelf overmaken.  

Zelf geld overmaken: 
Als u het geld zelf wil overmaken kan dat elektronisch of via uw bank. Hierbij houdt u 
alles volledig in eigen beheer en regelt u de overschrijving zelf.  

Rekeningnummer: IBAN NL07 RABO 0167 9072 20 ten name van Stg Vrienden 
Sengerema Hospital. Plaats: Heemskerk 
Fiscaal nummer: 850864471  

Contante schenking 
Een schenking van contant geld is mogelijk. Dit kunt u direct doen bij een van onze 
bestuursleden. Wel willen wij benadrukken dat elektronische schenkingen voor ons 
makkelijker zijn dan contante schenkingen.  

Club van honderd 
De club van honderd is een denkbeeldige club van mensen die jaarlijks 100 euro 
schenken aan onze stichting. Het idee hiervan is afgeleid van de club van honderd 
die je vaak bij voetbalverenigingen ziet. Het doel van deze club is dat veel 
verschillende mensen met een relatief klein bedrag samen toch een grote som geld 
ophalen voor het goede doel. In ons geval is dat natuurlijk  



het ziekenhuis in Sengerema, Tanzania. Het geld voor de club van honderd kan per 
maand (8.50€) of per jaar (100€) worden afgeschreven.  

ANBI 
Wat is ANBI precies? ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is een 
erkenning van de belastingdienst dat een stichting het algemeen nut beoogd. 
Behalve dat dit een erkenning is van onze goede bedoelingen, heeft het ook nog 
belangrijke consequenties voor bepaalde schenkingen. Onder bepaalde 
voorwaarden mogen schenkingen aan een ANBI erkende stichting afgetrokken 
worden van de belasting. De volledige informatie hierover, inclusief de lijst met 
stichtingen die ANBI erkend zijn, kunt u vinden 
op www.schenken.nl. Hieronder staat een samenvatting van hetgeen voor u van 
belang is.  

Schenkingen die van de belasting aftrekbaar zijn, zijn fiscaal gezien aantrekkelijk. Dit 
soort donaties kunt u namelijk van uw bruto jaarsalaris aftrekken met als gevolg dat u 
minder belasting betaalt. Anders gezegd; de belastingdienst betaalt (indirect) mee 
aan uw schenking.  

Giften zijn onder de wet ANBI op verschillende manieren van de belasting 
aftrekbaar 

Periodieke schenking 
Een periodieke schenking is een structurele gift aan een ANBI erkende stichting, 
gedurende minimaal vijf jaar. U moet in deze periode minimaal één maal per jaar een 
vast bedrag schenken aan onze stichting. U mag zelf bepalen of u dat bedrag 
opsplitst in maandelijkse termijnen of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer schenkt.  

Door op deze manier uw donatie te doen, is uw gift volledig aftrekbaar van uw 
belastbaar inkomen. Het precieze voordeel is dus afhankelijk van uw inkomen, maar 
kan oplopen tot 52%. U kunt ervoor kiezen om dit voordeel zelf te houden of om 
meer te schenken zonder dat dat u meer kost.  

Tot 2014 mocht je een periodieke gift alleen aftrekken als je dit had vastgelegd bij de 
notaris in een notariële schenking. Vanaf 2014 zijn de regels veranderd en mag je 
een periodieke gift aftrekken met een schriftelijke overeenkomst (dus zonder 
tussenkomst van een notaris). Het mooie hiervan is dat je je gift in zijn geheel kan 
aftrekken zonder extra kosten.  

Eenmalige schenkingen Bij een eenmalige gift kunt u een gedeelte van de gift van de 
belasting aftrekken indien u meer dan 1% van uw bruto jaarsalaris in een jaar aan 
één of meerdere ANBI’s schenkt. Hierdoor zou u tot een maximum van 10% van uw 
bruto inkomen van de belastingdienst af kunnen trekken.  

Een rekenvoorbeeld: Stel u verdient 30.000 euro bruto per jaar en u besluit een 
schenking aan ons te doen. Hierbij is de eerste procent niet van de belasting 
aftrekbaar. 1% van 30.000 is 300 euro. Dus zolang u minder schenkt dan deze 1% 
(300 euro) kunt u niets van de belasting aftrekken. Als u echter meer schenkt dan 
300 euro kunt u alles wat meer is dan 300 euro, tot een maximum van 10% van uw 
bruto jaarinkomen van de belasting aftrekken.  



Als we hetzelfde voorbeeld gebruiken betekent dat u, als u 11% (3300 euro) schenkt 
10% (3000 euro) van de belasting aftrekbaar is. Alles wat u meer schenkt is niet 
aftrekbaar van de belasting.  

Als uw schenking aan bovengenoemde voorwaarden voldoet zal de gemiddelde 
Nederlander ongeveer 30-50% van het geschonken bedrag terug kunnen krijgen van 
de belasting. Hiervoor dient u deze schenking bij uw belastingaangifte op te geven 
onder het kopje aftrekposten.  

Nalaten 
Mocht u overwegen om onze stichting op te nemen in uw testament is het van belang 
om te weten dat ook zo’n erfenis/nalatenschap financieel en fiscaal aantrekkelijk is. 
Overweegt u dit en heeft u nog aanvullende vragen, neem dan contact op met onze 
penningmeester.  

Stopzetten automatisch incasso 
Wilt u uw machtiging stopzetten en zo uw structurele bijdrage aan Stichting Vrienden 
Sengerema Hospital opzeggen? Stuur dan een mail met uw rekeningnummer en 
adresgegevens naar penningmeester@stichtingvsh.nl  

Vragen 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben neem dan contact op 
met penningmeester@stichtingvsh.nl . Wij helpen u graag met uitleg en advies over 
hoe u zo fiscaal aantrekkelijk mogelijk kan schenken.  

 


