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Uw donatie, gift
of nalatenschap
voor het behoud van de oude kerken in Gelderland

Rekenvoorbeeld
De 1,25regeling uit de Geefwet betekent dat u bij een gift de aftrekpost
mag verhogen met 25%. Bijvoorbeeld:
U schenkt: E 1.000, eenmalig of periodiek per jaar. Dit bedrag mag
u voor uw fiscale aftrek verhogen tot 125% (de multiplier) = E 1.250
(aftrekpost). Fiscale teruggave bij 52%tarief: E 650.
U betaalt in feite: E 350.
Voor andere tariefgroepen, zoals 42%, geldt eenzelfde soort berekening:
Fiscale teruggave bij 42%tarief: E 525. U betaalt dus in feite: E 475.

Uw steun voor oude Gelderse kerken

Jaarlijkse donatie (donateurschap)

In deze folder kunt u lezen hoe u de Stichting Oude Gelderse Kerken
financieel kunt steunen. Met uw jaarlijkse donatie, eenmalige gift,
periodieke gift, nalatenschap of een fonds op naam draagt u bij aan het
waardevolle behoud van ons Gelders erfgoed.

De SOGK is een particuliere organisatie die voor het uitvoeren van haar
werk grotendeels afhankelijk is van haar donateurs. Voor een bedrag van
E 25 per jaar bent u al donateur, maar een hoger bedrag is uiteraard
welkom! U ontvangt dan gratis het tijdschrift Venster met interessante
(wetenschappelijke) artikelen en wetenswaardigheden over ons erfgoed,
monumentennieuws en informatie over restauraties. Daarnaast kunt u
natuurlijk deelnemen aan onze excursies.

Stichting Oude Gelderse Kerken
De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) beheert en onderhoudt
momenteel tien kerken, één synagoge en drie torens in Gelderland. De
verwachting is dat in de nabije toekomst meer monumentale kerken aan
ons bezit zullen worden toegevoegd. Door onderhoud en restauratie, het
stimuleren van hergebruik en het promoten van onze religieuze monu
menten wil de stichting het erfgoed behoeden voor verval. Daarnaast
willen we zo veel mogelijk inwoners van Gelderland interesseren voor de
cultuurhistorische rijkdom van deze kerken en andere religieuze monu
menten. Onze excursies, tweemaal per jaar, en het kwartaaltijdschrift
Venster moeten zorgen voor het noodzakelijke draagvlak voor het werk
van de SOGK. Ook ontwikkelt de stichting educatieve programma’s voor
basisscholen. Met uw financiële steun kunnen ook volgende generaties
genieten van oude kerken in onze provincie.
Bij de stichting werken diverse professionele vrijwilligers. Er is veel
kennis aanwezig over cultuurhistorie, restauratietechnieken en onder
houd van monumentale gebouwen. Voor het behoud van zowel het
exterieur als het interieur van onze kerken voert de SOGK kwaliteit hoog
in haar vaandel. Uw financiële steun is daarbij onontbeerlijk. Dat kan in
de vorm van:
• jaarlijkse donatie (donateurschap)
• eenmalige gift
• periodieke gift
• nalatenschap (erfenis/legaat)
• een fonds op naam.

Eenmalige gift
Het kan zijn dat u iets te vieren of te gedenken hebt en de SOGK daarin
wilt laten delen. Of dat u de SOGK ‘zomaar’ extra wil steunen. Een
eenmalige gift kunt u doen door het overmaken van een door u bepaald
bedrag. Eventueel kunt u uw gift bestemmen voor een specifieke kerk of
doel (bijvoorbeeld restauratie). U ontvangt van de SOGK een schriftelijke
bevestiging als bewijs voor de fiscale giftenaftrek.

Periodieke gift
Het is ook mogelijk om een gift over meer jaren te laten lopen in de vorm
van een periodieke schenking. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een
fiscaal aantrekkelijke lijfrente die u voor minimaal vijf achtereenvolgende
jaren aangaat. De gift gaat dan op basis van één notariële akte waarvoor
wij, om het u gemakkelijk te maken, de kosten voor onze rekening nemen.
Geefwet maakt giften fiscaal aantrekkelijk
Omdat de SOGK een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
is, mogen particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het
bedrag van de eenmalige of periodieke gift aftrekken (1,25regeling in
de Geefwet). Voor deze verhoging geldt een maximum van E 1.250.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen
1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschaps
belasting.

Voor zowel een eenmalige gift als een periodieke gift geldt de verhoging
van 25% over een maximale gift van E 5.000. Het verschil tussen een
eenmalige en een periodieke gift is gelegen in de giftenaftrek. Bij een
eenmalige gift gelden een aftrekdrempel (1% verzamelinkomen box I, II,
III) en een aftrekplafond (10% verzamelinkomen). Deze gelden niet bij
een periodieke gift; een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar van de
inkomstenbelasting. Op de vorige pagina vindt u een rekenvoorbeeld.

Nalatenschap (erfenis/legaat)
Door de Stichting Oude Gelderse Kerken tot erfgenaam of legataris te
benoemen, laat u iets achter wat uiterst waardevol is voor de toekomst.
Ook kunt u per legaat roerende of onroerende goederen aan de SOGK
nalaten. Dat moet uiteraard worden vastgelegd in een testament, opge
maakt door een notaris. Door een erfstelling kan een nalatenschap
geheel of gedeeltelijk aan de SOGK toevallen. Als u de SOGK een legaat
schenkt, wordt in uw testament het bedrag of percentage vermeld dat u
hebt bepaald.

Fonds op naam
Een bijzondere vorm van schenken of nalaten is een fonds op naam.
U kunt een eigen fonds op naam oprichten door een schenking bij
leven (eventueel via een lijfrenteconstructie) of door een beschikking
in uw testament. U bepaalt zelf de naam en het doel van het fonds.
Vanzelfsprekend moet de bestemming wel passen binnen de doel
stellingen van onze stichting. De SOGK zorgt voor het beheer van het
vermogen en een heldere jaarlijkse rapportage erover.
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Onze penningmeester de heer G.B. Beltman is van harte bereid u te
adviseren over de fiscale en notariële kanten van schenken en nalaten.
Hij is bereikbaar via T (026) 442 09 01. Ook kunt u meer informatie en
rekenvoorbeelden vinden op onze website.

