Schenken | Paul van den Biesen, Hoofd Mecenaat

Wat zijn de mogelijkheden om via de Vereniging Rembrandt
te schenken aan de Collectie Nederland?
‘We zijn dankbaar voor alle giften die wij ontvangen. Zo kreeg ik onlangs
een brief van een mevrouw die een verjaardagsfeest had georganiseerd
en haar cadeaugeld van € 190 schonk aan de Vereniging Rembrandt – zo’n
brief en schenking vind ik echt fantastisch. Naast eenmalige schenkingen
kunnen mensen die de Vereniging willen steunen ook periodiek bijdragen
door het afsluiten van een meesterlidmaatschap.’
Wat houdt een meesterlidmaatschap in?
‘Hiermee legt u voor vijf jaar een jaarlijkse gift vast in een periodieke
schenkingsovereenkomst. Het is een manier om doelgericht te kunnen
schenken en betrokken te worden bij de activiteiten vanuit de Vereniging
Rembrandt. Er zijn verschillende vormen, variërend van het Jonge
Meesterlidmaatschap tot het Hollandse Meesterlidmaatschap. Tegenover
elk lidmaatschap staan weer andere privileges, zoals het bepalen naar
welk verzamelgebied uw jaarlijkse schenking gaat, en uitnodigingen voor
exclusieve ontvangsten op basis van uw verzamelgebied. Een mooie manier
om in contact te komen met mensen die een passie voor dezelfde kunst
hebben. Op onze website kunt u hierover meer lezen. U vindt daar ook
informatie over het cadeaulidmaatschap. Met € 1.000 maakt u uw (klein)
kind lid van de Vereniging Rembrandt tot het 35ste jaar. Daarmee geeft u
uw liefde voor kunst door aan de volgende generatie.’
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Kan ik zelf bepalen hoe mijn gift wordt besteed?
‘Als Leermeester en Meester kunt u een verzamelgebied aanwijzen waaraan
uw jaarlijkse schenking wordt besteed. Ook eenmalige giften kunnen vanaf
een bepaald bedrag aan een Themafonds van uw keuze worden toegewezen,
of in een open fonds, zoals het Fonds voor Onderzoek naar Moderne en
Hedendaagse kunst of het Claude Monet Fonds. En als Hollandse Meester

kunt u, bij een schenking vanaf € 75.000 (verdeeld over vijf jaar), een
Fonds op Naam oprichten waarbij u in samenspraak met de Vereniging
Rembrandt zelf de naam en doelstelling kunt vaststellen. Zo beslist u aan
welke aankoop, gesteund door de Vereniging, bijgedragen wordt. Uw Fonds
op Naam zal voor altijd verbonden blijven aan de gekozen aanwinst en kan
een prachtige herinnering aan een geliefde uit uw omgeving zijn. Het spreekt
vanzelf dat u ook anoniem kunt blijven als u daar prijs op stelt.’
Zijn er bepaalde fiscale voordelen?
‘De Vereniging Rembrandt biedt u de keuze uit verschillende vormen
van schenking. Welke vorm u ook kiest, iedere gift is fiscaal aftrekbaar.
De Vereniging Rembrandt is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting
en is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer
u eenmalig of incidenteel een schenking wilt doen aan de Vereniging
Rembrandt mag u deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering
brengen. Daarbij geldt een plafond van 10% van het gezamenlijk inkomen.
Bij een periodieke gift, zoals bij de verschillende Meesterlidmaatschappen,
komt uw volledige schenking ten goede aan de doelstelling van de Vereniging
Rembrandt, maar kost het u minder dan de helft doordat de overheid
volgens de Geefwet meebetaalt aan uw schenking. De voorwaarde is dat
de schenking een looptijd heeft van minimaal vijf jaar. Meerdere giften in
een jaar aan verschillende ANBI-organisaties kunnen bij elkaar opgeteld
worden, met een maximum van € 5.000. Daarnaast levert een gift aan een
culturele instelling nog een extra voordeel in de inkomstenbelasting op
door de multiplier. U mag volgens deze regeling
in uw aangifte nog eens 125% van het bedrag van
uw gift aan de Vereniging Rembrandt in mindering
brengen op uw inkomen.’
Hebt u vragen of wilt u advies over schenken aan de
Vereniging Rembrandt? Ik bespreek graag de mogelijkheden
met u. Contact opnemen kan telefonisch via 070-427 17 20 of
per e-mail: vandenbiesen@verenigingrembrandt.nl.
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