Bij de Zonnebloem
draait het om mensen.
Al meer dan 65 jaar. We zetten
alles op alles zodat ook mensen
met een fysieke beperking
voluit van het leven kunnen
genieten. Het is ons doel om
hun wensen waar te maken,
ook als ze onmogelijk
lijken.

De Zonnebloem
Er kan zoveel meer dan je denkt

Mevrouw van der Meulen geeft elk jaar
aan de Zonnebloem
“Ik draag de Zonnebloem een warm hart
toe. En maak elk jaar een bedrag van
€ 120,- over om het Zonnebloemwerk
te steunen. Op de website van de
Zonnebloem las ik over Periodiek
Schenken. Na het lezen heb ik meteen
de formulieren ingevuld. Ik krijg nu 52%
van mijn schenking terug van de fiscus.
Dat is toch mooi meegenomen”.
De familie Jaspers steunt de
Zonnebloem al jaren
“We gaven per jaar € 60,-. Van een
vriendin hoorden we hoe aantrekkelijk
en eenvoudig periodiek schenken is.
We geven nu € 103,- en krijgen € 43,terug van de belasting. We betalen
dus niks extra, terwijl de Zonnebloem
€ 43,- meer krijgt. Dat noem ik goed
besteed!”

Heeft u na het lezen van deze brochure nog
vragen? Neem dan contact met ons op.
Nationale Vereniging de Zonnebloem
Postbus 2100
4800 CC Breda

Periodiek Schenken

Tel. (076) 564 64 64
E-mail: dienstencentrum@zonnebloem.nl
www.zonnebloem.nl
IBAN Rabobank: NL03 RABO 0108 9019 98
KVK-nummer: 40281159
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Schenken met belastingvoordeel
ANBI
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De Zonnebloem
Voor een onvergetelijke dag

Makkelijk geregeld
Periodiek Schenken
Periodiek Schenken is fiscaal aantrekkelijk. En sinds 1 januari
2014 een stuk eenvoudiger geworden. Een notariële akte is niet
meer nodig. En uw belastingvoordeel blijft gewoon van kracht.
Met de bijgesloten formulieren kunt u nu rechtstreeks een
overeenkomst met de Zonnebloem afsluiten. Deze formulieren
voldoen aan de richtlijnen van de Belastingdienst.

Omdat het museum
niet naar Suze komt…
Omdat het museum niet naar Suze
komt, gaan wij met Suze naar het
museum. Bij de Zonnebloem vinden
we namelijk dat een lichamelijke
beperking nooit een belemmering
mag zijn. Daarom zetten we alles op
alles om ook Suze een onvergetelijke
dag te bezorgen. Kan ze eindelijk de
echte kunstwerken weer bekijken.
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Dat is goed besteed
Periodiek Schenken kan op twee manieren voordelig uitpakken.
In het ene geval betaalt de fiscus mee aan de schenking
aan de Zonnebloem. In het andere geval betaalt de schenker
bruto meer. Maar kost het na belastingaftrek niets extra.
De Zonnebloem kan in het laatste geval substantieel meer
ontvangen.
U ontvangt het belastingvoordeel als:
• U een vast bedrag per jaar doneert, in een aaneengesloten
periode van minimaal 5 jaar.
• De ontvangende organisatie een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) is. Dat is de Zonnebloem.
• De schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst of
notariële akte.

Met hetzelfde bedrag meer doen
Fiscaal aftrekbaar
Eenmalige giften zijn alleen aftrekbaar als ze meer dan 1% van
uw belastbaar inkomen uitmaken. Er geldt een maximum aftrek
van 10%. Bij een periodieke schenking kan het bedrag altijd
worden afgetrokken, ongeacht de hoogte van de schenking.
De belastingaftrek is tot maximaal 52%. Dit percentage is
afhankelijk van uw inkomen. Uitgebreide informatie hierover
vindt u op belastingdienst.nl
Periodiek Schenken is met de overeenkomst extra makkelijk én
zonder extra kosten te regelen.
Heeft u bijzondere wensen en wilt u toch liever periodiek
schenken per notariële akte? Dat blijft mogelijk. Er zijn echter
wel kosten aan verbonden. Wilt u meer weten? Belt u dan met
ons dienstencentrum, telefoon (076) 564 64 64.
Grote en kleine wensen vervullen
Met uw periodieke schenking kunnen we grote en kleine wensen
van mensen met een lichamelijke beperking in vervulling laten
gaan. Zoals het dagje museum van Suze. Wilt u structureel
helpen? Vul dan gauw de overeenkomst in en stuur die in de
bijgesloten envelop naar ons retour. Hartelijk dank.
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