Fondswerving: "Stimuleer RV De Waal met volle kracht vooruit"
Uitgangspunt: Finonciering oontrekken voor de nieuwe vloot en occommodatieplannen

Aantrekken financiering voor de nieuwe vloot en accommodatieplannen
RV De Waal is één van de jongste roeivere nigingen van Nederland.

ln de opstartfase van een
vereniging worden veel kosten gemaakt. Deze worden (nog) niet allemaal door de jaarlijkse
contributie, welke € 300,- per jaar per lid bedraagt (2017), Bedekt.
Om benodigde doelen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, is geld nodig. Dit geld kan op een
aantal manieren bijeen worden gebracht. ln deze flyer gaan we in op de mogelijkheden die de
vereniging heeft om haar leden (fiscaal vriendelijk) bij te laten dragen.
Mogelijke financieringsbronnen

*

UitgiÍte van o bligaties

RV De Waal biedt u de mogelijkheid om gebruik

te maken van een obligatielening. RV De Waal
geeft obligatiebewijzen uit ter waarde van € 250,- of € 500,-. De te ontvangen rente bedraagt 0%
perjaar. De rente is daarmee te kwalificeren als een schenking.
ln beginsel is uw vordering niet opeisbaar. Op basis van uitloting wordt ieder jaar bepaald wie zijn

of

haar obligatiebewijzen ter aflossing aan de vereniging mag aanbieden. Wanneer

u

uw

obligatiebewijs ter aflossing aan de vereniging mag aanbieden, krijgt u uw inleg volledig terug.

Mocht u de uitloting niet willen afwachten, dan kunt u tussentijds uw obligatiebewijs overdragen
aan een derde. Hiervoor heeft u wel de toestemming van het bestuur van de vereniging nodig.

.i.

Periodieke schenking in geld door leden in privé

U kunt er ook voor kiezen om periodiekgeld te schenken aan de vereniging, lndien aan de hierna

genoemde voorwaarden is voldaan, kunnen de gedane schenkingen als persoonsgebonden
aftrekpost in aanmerking worden genomen in de aangifte inkomstenbelasting. Een dergelijke
schenking kan op twee manieren plaatsvinden:

-

Jaarlijks wordt een bedrag in geld geschonken.

U verstrekt een bedrag ineens als lening. Deze lening wordt in vijf termiinen kwijt
gescholden.

Deze laatste schenking werkt als volgt. Een lid verstrekt een lening aan de vereniging. De schenking

bestaat uit een kwijtschelding van een deel van de vordering. Het voordeel hiervan is dat de
vereniging gelijk de beschikking heeft over de liquiditeiten, in plaats van dat deze over een periode
van vijf jaar worden ontvangen.
De voorwaarden voor het doen van een aftrekbare schenking, zijn sinds 201.4 versoepeld. Zo is het

bijvoorbeeld niet meer vereist om de schenking notarieel vast te laten leggen.
Een periodieke schenking (in geld

of kwijtschelding van de lening)aan RV De Waal komt bij uvoor

belastingaftrek in aanmerking, wanneer

is voldaan aan de volgende

voorwaarden:

De schenking wordt gedurende ten minste vijf jaar jaarlijks feitelijk betaald
aan de vereniging;
De schenking mag niet worden verrekend met te ontvangen bedragen, dan
wel worden vervat in een grotere betaling aan de vereniging;
De schenking is vooraf vastgelegd in een notariële akte o/in een onderhandse
akte van schenking;

lndien gebruikgemaakt wordt van een onderhandse akte, bewaart zowel de
schenker als de roeivereniging een afschrift van de ondertekende
schenkingsovereenkomst in hun administratie (mocht de Belastingdienst
hierom verzoeken, dan moeten beide partijen een kopie van de
overeenkomst kunnen overleggen);
De gedane schenking dient gedurende haar looptijd jaarlijks te worden
verantwoord in de aangifte inkomstenbelasting van de schenker;
De roeivereniging is volledig rechtsbevoegd, in Nederland gevestigd, heeft ten

minste 25 leden en

is niet

vennootschapsbelastingplichtig (aan deze

voorwaa rden wordt voldaan).

De omvang van het bedrag dat u schenkt is in beginsel vrij.De schenkingsovereenkomst
overigens van de site van de Belastingdienst te downloaden.

is

Rekenvoorbeeld: stel dat u ervoor kiest om.iaarlijks € 100,- te schenken, dan komt dit voor u bij
een belastingschijf van 52% als gevolg van de aftrekmoge lijkheid neer op een jaarlijkse netto
uitgave van € 48,-.

De roeivereniging op haar beurt is vrijgesteld van schenkbelasting, omdat de vereniging in het
bezit is van een zogenaamde SBB|-status. Dat betekent dat de roeivereniging netto € 100,- per
jaar ontvangt, terwijl u netto slechts € 48,-- per jaar betaalt.

*

Eenmalige schenking in geld door leden in privé

Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om eenmalig een schenking te doen aan de vereniging. Ook

voor een eenmalige schenking staat de omvang van het bedrag in beginsel vrij. De eenmalige
schenking aan een vereniging is fiscaal niet aftrekbaar.

Wanneer u ervoor kiest om van deze optie gebruik te maken, heeft dlt voor u dan ook geen fiscale

voordelen. Voor de vereniging geldt, zoals hierboven beschreven, wel een vrijstelling van
schenkbelasting. De vereniging hoeft dus geen belasting over uw gift te betalen.

*

Aankoop boot door leden

Leden kunnen ervoor kiezen om gezamenlijk, al dan niet in teamverband, een boot aan te
schaffen. Het team zal de boot vervolgens(gratis) ter beschikking te stellen aan de vereniging.
Alsdan zal een gebruiksovereenkomst worden opgemaakt, waarin onder meer wordt vastgelegd
dat teamleden in ieder geval gedurende de eerste vijf jaar een eerste gebruiksrecht hebben.

Ook kunnen leden er voor kiezen om het geld voor de boot aan de vereniging te lenen, zodat de
boot door de vereniging kan worden aangeschaft en de vereniging eigenaar wordt. De lening kan
op fiscaalvriendeli.ike wi.ize in 5 jaar worden kwijtgescholden, zoals hiervoor weergegeven. Alsdan
zal eveneens een gebruiksovereenkomst als hiervoor omschreven worden vastgelegd.

Voorts kan worden gekozen voor een variant waarbij de boot in de vorm van een
lijfrenteschenking, ofwel periodieke schenking in natura, aan de vereniging wordt geschonken.
Voor een periodieke schenking in natura gelden, met uitzondering van de feitelijke betaling,
dezelfde voorwaarden als voor een periodieke schenking in geld. De waarde van de boot dient
vooraf te worden bepaald en deze waarde wordt vervolgens in v|f gelijke termijnen aan de
vereniging geschonken. Daarbij kan eenzelfde aftrek worden toegepast als bij de periodieke
schenking in geld, zoals hiervoor omschreven.
lnteresse?

Wilt u uw vereniging steunen en heeft u interesse in één van de genoemde mogelijkheden om dit
te bewerkstelligen? Of wilt u eerst meer informatie over welke mogelijkheid het beste bij uw
situatie past? Neemt u dan gerust contact met ons op:
NB: Wij zijn Ben Janssen en Deloitte, superieur in fiscaliteit, erkenteliik voor het vaktechnisch

meedenken.
Voorzitter:
Cor Scheffers

Penningmeester:
Jan Willem Gerritsen

Oosterhoutsedijk 48, Lent
info@ rvdewaal.
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