
 

 

ANBI 

 

Vereniging Oud Scherpenzeel heeft de culturele ANBI status! 

Vereniging Oud Scherpenzeel heeft per 17 november 2021 de culturele ANBI status. Dankzij deze 

status mogen onze leden de jaarlijkse contributie opvoeren als gift in de belastingaangifte. U mag 

1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Op deze pagina vindt u nadere informatie. 

 

Wat is een (culturele) ANBI? 

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te 

worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich 

voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk 

hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn. 

Daarnaast kunnen ANBI's aangewezen worden als culturele ANBI. De instelling moet dan voor 

minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.  

 

Waarom heeft Vereniging Oud Scherpenzeel een culturele ANBI status? 

Vereniging Oud Scherpenzeel heeft de culturele ANBI status aangevraagd om haar leden in staat te 

stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor leden van culturele ANBI's geldt 

namelijk een extra giftenaftrek. Uw contributie wordt aangemerkt als een gift. Particulieren mogen in 

de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen 

zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

 

Giften 

Indien u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 per jaar aan giften geeft, is 

het meerdere tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar. Deze grenzen gelden echter 

niet voor een periodieke gift, deze zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of 

maximum. 

 

Periodieke giften 

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan een ANBI 

instelling schenkt. Periodieke giften moeten wel worden vastgelegd in een overeenkomst met de 

betreffende instelling.  

 

Wilt u een overeenkomst voor een periodieke gift met Vereniging Oud Scherpenzeel aangaan? Vul 

dan de twee benodigde formulieren in en stuur deze naar de penningmeester. De formulieren 

'Overeenkomst periodieke gift' en 'Betalingsvolmacht periodieke gift' kunt u hier downloaden.  

 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de penningmeester. 

 

Uitgebreide informatie is ook te vinden op de website van de Belastingdienst.  

 

  

http://oudscherpenzeel.nl/wp-content/uploads/algemeen/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z4fol.pdf
http://oudscherpenzeel.nl/wp-content/uploads/algemeen/betalingsvolmacht_period_gift_in_geld_ib0822z3fol.pdf
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/


 

 

Informatie ten behoeve van de Belastingdienst 

 

Naam Vereniging Oud Scherpenzeel 

 

Fiscaal nummer 8164.38.560. 

 

Postadres Burg. Royaardslaan 5 

 3925 GG Scherpenzeel 

 

Doelstelling Vereniging Oud Scherpenzeel houdt zich bezig met alle aspecten 

van de geschiedenis van Scherpenzeel, zoals: 

• verzamelen van historische foto's en documenten. 

• verzamelen van historische voorwerpen. 

• behouden van historisch waardevolle monumenten. 

 

Beleidsplan link naar beleidsplan 

 

Bestuurders (onbezoldigd):  

Voorzitter Wim van den Berg 

Secretaris Jannie Hazeleger - van Ginkel 

Penningmeester José Reussink - Engel 

Bestuursleden Henk van der Hoef 

  Martin Wassen 

 Piet Valkenburg 

  Gijs van Daatselaar 

 

Activiteitenoverzicht vorig jaar link naar jaarverslag  

 

Financiële verantwoording link naar financieel overzicht  

http://oudscherpenzeel.nl/wp-content/uploads/algemeen/Beleidsplan%202020-2025.pdf
https://oudscherpenzeel.nl/jaarverslag/
https://oudscherpenzeel.nl/oud-scherpenzeel/financieel-verslag/

