
Giften, Donaties en Legaten voor Stichting Vestige 
 
Stichting Vestige beijvert zich voor het in herinnering houden van personen en/of organisaties 
vanuit/of in een cultureel maatschappelijke context of achtergrond. Dit kan de middels publicaties, 
film, video, internet, installaties, tentoonstellingen of andere nog nader te specificeren uitingen. 
 
Met uw gift kunt u een bijdrage leveren aan deze doelstelling. 
 
Met een schenking aan Stichting Vestige steunt u niet alleen onze stichting, maar profiteert u ook 
van een belastingvoordeel. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een eenmalige schenking 
als bij een periodieke schenking. 
 
Stichting Vestige heeft de status "Culturele ANBI" (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent 
dat Stichting Vestige niet belastingplichtig is en de belastingdienst begunstiging van onze stichting 
met een schenking stimuleert.  Als ANBI-instelling geniet Stichting Vestige van een totale vrijstelling 
van successierechten.  
 
Schenken met voordeel 
U kunt Stichting Vestige financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Door 
de Culturele ANBI status van Stichting Vestige geeft dit ook voor u nog een extra voordeel. Giften aan 
goede doelen kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. 
Giften aan een Culturele ANBI leveren nog eens éxtra voordeel op, doordat uw gift met een factor 
van 1,25 vermenigvuldigd mag worden. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer 
aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Dit betekent dat uw schenking u in bijna alle gevallen 
minder dan de helft kost. Als u bijvoorbeeld € 1000,- schenkt, dan mag u €1.250,- aftrekken van de 
belasting. Valt u in een belastingschijf van 42% : uw schenking van € 1000,- kost u dan uiteindelijk 
dan €475,-. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar. 
 Er geldt dus een plafond voor deze vermenigvuldigingsfactor: u kunt in totaal maximaal € 1.250,- per 
jaar extra (25% van 5.000) in aftrek brengen. Bovendien geldt een minimum drempel en een 
maximum als plafond. Giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw 
verzamelinkomen tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.  
 
Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl  (zoekwoord culturele ANBI) 
  
Giften, Donaties en Legaten? Raadpleeg uw notaris of financieel adviseur. 
 
Ook het bestuur van Stichting Vestige kan u hierover informeren:  
Contactpersoon Niko Hoebe is bereikbaar op 06 55 777 316 en per mail:  info@nikohoebe.nl 
 
Uw gift is welkom op onze Triodos bankrekening  NL27TRIO 0390919543 t.n.v. Stichting Vestige. 
RSIN : 855024379 -  KvK: 62941526 - o.v.v. eenmalige schenking 
 
 
Stichting Vestige Pettemerstraat 14 1823CW ALKMAAR  06 55 777 316 www.stichtingvestige.nl 
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