Giften en nalatenschap
Schenkingen met fiscaal voordeel
De Stichting Oude Hollandse Kerken is als particuliere organisatie grotendeels afhankelijk van donaties.
Omdat de stichting door de belastingdienst is aangemerkt als Culturele ANBI is uw schenking fiscaal
aftrekbaar. U kunt een gift eventueel bestemmen voor een speciaal restauratieproject of het onderhoud
van een specifieke SOHK-kerk.
Algemeen Nut Beogende Instellingen worden kortweg ANBI’s genoemd. Zowel zij als de schenkende partij
kunnen gebruik maken van belastingvoordelen. Zo betaalt een ANBI geen belasting over de gift of nalatenschap
zodat het geld volledig kan worden benut voor het beoogde doel.

Periodieke schenking
U kunt een schenking over meerdere jaren spreiden. Om fiscale voordelen te genieten moet deze
schenking wel worden vastgelegd middels een schenkingsovereenkomst en minimaal vijf (5) jaar
achtereen elk jaar een vast bedrag worden overgemaakt. Mocht u besluiten tot een periodieke schenking,
dan kunt u bij ons een door de Belastingdienst goedgekeurde schenkingsovereenkomst aanvragen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de stichting in Amsterdam.
Waardevolle nalatenschap
U kunt in uw testament de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) benoemen tot erfgenaam of
legataris. Door erfstelling kan een nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan de SOHK toevallen. Het staat
dan niet vast hoeveel het zal zijn; een nalatenschap is een saldo van bezittingen en schulden.
Als gekozen wordt voor een legaat staat in het testament precies omschreven wat wordt gelegateerd. Zo
laat u iets achter dat uiterst waardevol is voor de toekomst. Wij informeren u graag over de
mogelijkheden.
Een Fonds op naam oprichten
Een Fonds op naam is een moderne vorm van cultuurmecenaat; een bijzondere manier om erfgoedbehoud
te ondersteunen. Een dergelijk fonds komt tot stand via schenking of bij testament. U kunt al een Fonds
op naam instellen vanaf € 50.000 (eventueel via een lijfrenteconstructie). U bepaalt zelf de naam en het
doel van het fonds. De stichting zorgt voor het beheer van het vermogen en een duidelijke jaarlijkse
rapportage. De penningmeester van de Stichting Oude Hollandse Kerken kan u adviseren over de
notariële en fiscale kanten hiervan en helpt u graag bij de oprichting van een Fonds op naam.
Schenkingen en de fiscus
Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is onderworpen aan de aftrekdrempel en het
aftrekplafond. De drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen, het plafond 10% van het
verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25% bij een schenking
aan een Culturele ANBI’s als de Stichting Oude Hollandse Kerken (zie ook het informatieblad Geefwet).
Een periodieke gift is een gift in de vorm van vaste en gelijkmatige uitkeringen die eindigen uiterlijk bij
overlijden. Een periodieke gift hoeft sinds 2014 niet meer in een notariële akte worden vastgelegd, maar
kan eenvoudig geregeld worden middels een schenkingsovereenkomst. Een periodieke gift moet
minimaal vijf jaar lopen. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het
verzamelinkomen in het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Het voordeel
van een periodieke gift is dus, dat er géén aftrekdrempel geldt en géén aftrekplafond.
Overmaken van de schenking
Giften kunt u overmaken op bankrekening nummer 3301010 (IBAN: NL71 INGB 0003 3010 10) ten
name van Stichting Oude Hollandse kerken te Amsterdam.

