Geachte heer, mevrouw,
Wat een plezier om de jeugd samen te zien en horen musiceren! Al sinds 1966 komen jongeren
bijeen in het ZJO om samen muziekstukken in te studeren. In de leeftijd van 6 – 12 jaar in het Jong
Zeeuws Jeugdorkest, in de leeftijd van 11 tot 21 jaar in het Zeeuws Jeugdorkest en vervolgens kan
men verder in het Zeeuws Studentenorkest. We kunnen gerust zeggen dat het Zeeuws Jeugdorkest
verbindt, gemiddeld zijn de leden namelijk wel 3 á 4 jaar lid.
Doelstelling
Het Zeeuws Jeugdorkest heeft als doelstelling:
- Het steunen van de ontwikkeling van muziekkennis, expressie en samenspel
- Het bereiken van een zo breed mogelijk publiek, van basisschoolleeftijd tot senioren
- Het onderhouden van een opleidingsrelatie met de muziekschool, UCR en conservatoria
- Het ondersteunen van de ontwikkeling van solisten
- Het ondersteunen van de verdere ontwikkeling van het muzikale culturele erfgoed
- Het enthousiasmeren van publiek
Kansen voor het ZJO
Om deze doelstellingen te bereiken ontplooit het ZJO activiteiten zoals
- Wekelijkse repetities (alle groepen)
- Studiedagen en studie weekenden (vanaf 11 jarige leeftijd)
- Geven van concerten (alle groepen)
- Uitwisselingen met andere jeugdorkesten (vanaf 1 jarige leeftijd)
- Buitenlandse concertreizen
Een van de ambities van onze bevlogen dirigent Carlo Hebben is het uitwerken, instuderen en
uitvoeren van een muzikale productie, al dan niet in samenspel met balletdansers, in de concertzaal
of het theater. Dit is iets wat we heel graag zouden doen.
Om al deze doelen en ambities op een goede wijze te realiseren benodigd het ZJO financiële
middelen. Het zou prachtig zijn als de bijdrage van de Provincie Zeeland en de bijdragen per kind
worden aangevuld door die van u!

Wat zijn de mogelijkheden om bij te dragen?
Allereerst is het fantastisch als er mensen en bedrijven zijn die hun tijd, kennis, mogelijkheden en
connecties in natura kunnen brengen voor het bereiken van de doelen van het ZJO.
Ook is het van belang om voldoende middelen in kas te hebben.
Het Zeeuws jeugdorkest heeft de status van een culturele ANBI, een culturele algemeen nut
beogende instelling. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren
mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift
aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wat moet ik doen om fiscaal vriendelijk te schenken?
Door van uw financiële bijdrage een periodieke schenking/gift te maken kan een win-win situatie
gecreëerd worden. Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die
schriftelijk is vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze
overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag
zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een
deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.
Het opstellen van de periodieke schenkingsovereenkomst is tegenwoordig heel eenvoudig. Op de
site van de belastingdienst kunt u een “Overeenkomst periodieke gift in geld” downloaden. Het gaat
daarbij om een document van twee pagina’s wat u invult en aan ZJO afgeeft ter ondertekening. ZJO
geeft het document een transactienummer. Dat ondertekende document kunt u in uw administratie
bewaren. Op de jaarlijkse aangifte geeft u uw gift aan waarna u de fiscale voordelen geniet.

Wat zijn de voordelen voor mij als donateur?
Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen, en wel
1,25 x uw gift. Vermenigvuldig 1,25 met uw hoogste belastingschijf om na te gaan welk bedrag u
terug ontvangt van de belastingdienst:
-

45,81% bij een belastingdruk van 36,65% (Schijf 1 in 2019)
47,63% bij een belastingdruk van 38,10% (Schijf 2 in 2019)
64,68% bij een belastingdruk van 51,75% (Schijf 3 in 2019)

Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een
klein deel aftrekbaar. Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:
- Óf meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen;
- Óf meer schenken zonder dat het u meer kost.
Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de
leeftijd van u beiden. Dit fiscale voordeel is bij het hoogste IB tarief van 51,75% wel 64,69%.

Bi jvoorbeel d, de € 165 Jong ZJO bi jdra ge bi j een verhoogd bel a s tingvoordeel va n 64,69% behorend bi j een IB-tari ef va n 51,75%:
Uw netto voordeel:
Zonder akte

Met overeenkomst

Verschil

Aftrekba re gi ft

€

-

€

165,00 €

165,00

Bel a s tingvoordeel

€

-

€

106,73 €

106,73

U betaa l t netto:

€

165,00 €

58,27 €

106,73

€

106,73

Uw voordeel bij een
schenkingsovereenkomst
Uw belastingvoordeel meeschenken, u schenkt jaarlijks € 467,26
Met overeenkomst
Aftrekba re gi ft

€

467,26

Bel a s tingvoordeel

€

302,26

U betaa l t netto

€

165,00

Bijvoorbeeld, de € 165 Jong ZJO bijdrage bij een verhoogd belastingvoordeel van 45,81% behorend bij een IB-tarief van 36,65%:
Uw netto voordeel:
Zonder akte

Met overeenkomst

Verschil

Aftrekbare gift

€

-

€

165,00 €

165,00

Belastingvoordeel

€

-

€

75,59 €

75,59

U betaalt netto:

€

165,00 €

89,41 €

75,59

€

75,59

Uw voordeel bij een
schenkingsovereenkomst
Uw belastingvoordeel meeschenken, u schenkt jaarlijks € 304,5
Met overeenkomst
Aftrekbare gift

€

304,50

Belastingvoordeel

€

139,50

U betaalt netto

€

165,00

Wat zijn de voordelen voor ZJO?
De voordelen voor ZJO zijn dat zij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen
krijgen om hun doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan het goede
doel op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat
de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken. Betaalt u de
gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde
bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI
meer was. Let op! In de overeenkomst “Periodieke gift in geld” van de belastingdienst kunt u
aangeven dat u ook mag stoppen met de jaarlijkse uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid,
onvrijwillig werkloos worden, faillissement of geen ANBI meer zijn van de instelling.
Betalingen die zijn gedaan voordat de overeenkomst is getekend door de schenker en de ANBI zijn
dus niet aftrekbaar als periodieke gift. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de
overeenkomst voldaan worden. Als partijen hier niet alert op zijn, lopen zij zelfs het risico om
eveneens niet te voldoen aan de vast en gelijkmatigheidsvereiste waardoor er gedurende de looptijd
veel minder aftrekbaar is voor de schenker.

Periodieke schenking door ouders
De contributies voor het orkestjaar 2018/2019 bedragen:
Alleen het Zeeuws Jeugdorkest (ZJO):
€ 220,00
Alleen het Zeeuws Studentenorkest (ZSO) € 165,00
ZJO en ZSO samen:
€ 275,00
Jong ZJO
€ 165,00
Als u ervan uitgaat dat uw kind 3 jaar lid blijft, en er voor kiest om een periodieke schenking van
minimaal 5 jaar te doen (daar dit de vereiste is), dan kunt u bij een belastingtarief van 51,75% vijf
jaar lang een jaarlijkse bijdrage van € 280,35 per jaar doen en heeft dan netto dezelfde bijdrage
voldaan als u drie jaar de reguliere contributie van € 165,00 gedaan zou hebben.
Het ZJO krijgt dan 5 jaar lang € 280,35 is € 1401,73 in plaats van 3 jaar lang €165 = €495,- zodoende
een verschil van € 906,77, dat is 183% meer! En het kost u niets extra.
Bij een belastingtarief van 36,65% komt dat neer op
Het ZJO krijgt 5 jaar lang € 182,70 is € 913,49 in plaats van 3 jaar lang €165 = €495,- zodoende een
verschil van € 418,49 dat is 85% meer! En het kost u niets extra.
Bij het bestuur is een rekenmodel voorhanden, zodat u na kunt gaan wat op uw situatie van
toepassing is. Ook kunt u rekenen met https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel
In ieder geval zijn wij van mening dat er op een aantrekkelijke manier bijgedragen kan worden aan
de financiële gesteldheid van het Zeeuws Jeugdorkest.

Periodieke schenking door vrienden van het ZJO
Ook voor vrienden van het ZJO is het interessant om via een periodieke schenking bij te dragen
zodat er netto meer over blijft van uw bijdrage.
Bijvoorbeeld.
Zit u in het tarief van 36,65%, als u € 46,14 schenkt, dan kost u dat netto € 25,00.
Zit u in het belastingtarief van 51,75%, dan kunt u € 70,80 schenken, wat u netto € 25,00 kost.
Zit u in het tarief van 36,65%, als u € 184,45 schenkt, dan kost u dat netto € 100,00.
Zit u in het belastingtarief van 51,75%, dan kunt u € 283,19 schenken, wat u netto € 100,00 kost.

Tot slot
Wij nodigen u van harte uit een periodieke gift in geld in te plannen zodat u desgewenst dit jaar nog
uw bijdrage kunt doen aan het ZJO.
Middels onze nieuwsbrief houden wij graag op de hoogte van de concertagenda en nieuwe
ontwikkelingen. Als u uw email adres achterlaat dan kunnen wij u informeren.
Voor vragen of opmerkingen kunt terecht bij Hans Grochla, penningmeester
Tel. 0118-470280 of GSM 06-36433460, hansgrochla@gmail.com

De rekenvoorbeelden dienen ter illustratie, hieraan zijn geen rechten te ontlenen. Kijk altijd wat voor uw situatie van
toepassing is. Nadere informatie vindt u op www.belastingdienst.nl trefwoord ANBI en Periodieke Schenking in geld
https://anbi.nl/periodiek-schenken/
https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel
Wijzigingen in o.a. het belastingstelsel voorbehouden.

