Periodieke gift
SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL:
GUNSTIG VOOR U ÉN VOOR DE KNRM

KONINK LIJK E NEDERL ANDSE REDDING MA AT SCHAPPIJ

BIJZONDERHEDEN

GUNSTIG VOOR U
ÉN DE KNRM

GEEN MINIMUM BEDRAG
De KNRM hanteert geen minimum
jaarlijks bedrag, maar laat de
hoogte daarvan graag over aan
het initiatief van de schenker.

Jaarlijks komen de vrijwillige redders van de KNRM zo’n 2.000 keer in actie en
brengen zij ongeveer 3.000 mensen veilig aan de wal. Als u de KNRM 5 jaar
steunt, kan de KNRM de komende jaren op u rekenen. Het is voor u én voor ons
het voordeligste, als u de KNRM steunt met een periodieke gift.
Met een periodieke gift gedurende 5 jaar kunt u uw gift volledig aftrekken
van de door u verschuldigde belasting in Box 1.
Het voordeel voor de KNRM is dat u ons zekerheid geeft voor de reddingen in
de toekomst, doordat we beter inzicht hebben in de giften die we de komende
5 jaar mogen ontvangen. Dat is een voordeel bij het plannen van investeringen
in bijvoorbeeld materiaal, onderhoud en opleidingen. Bovendien kunt u een hoger
bedrag doneren aan de KNRM, terwijl het u (per saldo) hetzelfde of minder kost.

GEEN NOTARIS MEER NODIG

VOORDEEL VOOR U EN DE KNRM IN REKENVOORBEELDEN
Bij een jaarlijkse bijdrage van € 150
als gewone gift of als een periodieke
schenking, zijn de voordelen voor u:
Gewone gift
jaarlijks € 150

Periodieke gift
jaarlijks € 150

Bedrag aan de KNRM

€

150

€

150

Belastingvoordeel (37%)*

€

0

€

56

Netto bijdrage van u

€

150

€

95

De KNRM ontvangt € 150,- terwijl uw jaarlijkse nettobijdrage € 95,- is.
U bent als periodiek schenker jaarlijks € 56,- minder belasting verschuldigd.

Voordeel
KNRM

U kunt het belastingvoordeel desgewenst
gebruiken om uw steun te verhogen.
Voor hetzelfde geld geeft u meer!
Gewone gift
jaarlijks € 150

Periodieke gift
jaarlijks € 238

Bedrag aan de KNRM

€

150

€

238

Belastingvoordeel (37%)*

€

0

€

88

Netto bijdrage van u

€

150

€

150

De KNRM ontvangt € 238,- bij uw jaarlijkse netto- bijdrage van € 150,-.
U bent jaarlijks € 88,- minder belasting verschuldigd en schenkt dat bedrag aan
de KNRM door verhoging van uw gift.
*De hoogte van uw belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen en van het belastingtarief.
Dit tarief is aan verandering onderhevig.

Voorwaarde voor aftrekbaarheid
van uw periodieke gift is dat u
minimaal 5 achtereenvolgende
jaren aan de KNRM schenkt, maar
u kunt ook kiezen voor onbeperkte
duur als geen einddatum wordt
bepaald. U heeft dan na het 5e
jaar elk jaar de keuze om door te
gaan of te stoppen. Dit voorkomt
het herhaald opstellen van
overeenkomsten, maar biedt u
wel maximale keuzevrijheid.

STOPPEN

Sinds 1 januari 2014 is er geen notariële akte meer nodig, een schriftelijke
overeenkomst tussen u en de KNRM is voldoende. Er zijn wel een paar
voorwaarden:
De schenking wordt vastgelegd in een onderhandse overeenkomst
Jaarlijks schenkt u hetzelfde bedrag
U schenkt minimaal 5 achtereenvolgende jaren

Voordeel
schenker

DUUR

Als de schenker om welke
reden dan ook voor de in de
overeenkomst genoemde
einddatum stopt met de jaarlijkse
termijnbetaling, dan is deze
betaling niet afdwingbaar
door de KNRM.

OVERLIJDEN
Indien de schenker gedurende
de looptijd van de overeenkomst
komt te overlijden, dan vervalt de
betalingsverplichting. Deze gaat
dus niet over op de erfgenamen.

Goed om te weten dat de
KNRM een erkend goed doel
is en door de belastingdienst
wordt aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). De KNRM is vrijgesteld van
schenk- en erfbelasting. Dit houdt
in dat 100% van de schenking bij
de KNRM terecht komt en niet
aan de Belastingdienst hoeft
te worden afgedragen.

UW GIFT VANDAAG
IS MORGEN
EEN REDDING!
Van oudsher wordt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
in stand gehouden door vrijwillige bijdragen en giften.
In een vliegende storm op 14 oktober 1824 kwamen 17 schepen in nood.
Het fregatschip ‘de Vreede’ strandde bij Den Helder. Met gevaar voor eigen
leven roeiden de kustbewoners naar het wrak om de bemanning te redden.
Tien opvarenden van het gestrande schip werden bij de eerste poging gered,
maar toen de roeiboot de laatste drie bemanningsleden, waaronder de kapitein,
aan boord nam, werd het scheepje door de kolkende branding gegrepen.
De drie schipbreukelingen en zes redders verdronken.
De collectieve verontwaardiging én bewondering bij ondernemers en
notabelen in Amsterdam en Rotterdam leidde tot fondsenwervende acties
voor de nabestaanden en de oprichting van twee reddingmaatschappijen.
De huidige Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij komt voort uit
die initiatieven in 1824.
Momenteel wordt het reddingwerk mogelijk gemaakt door ruim 120.000
Redders aan de wal. Sinds de oprichting in 1824 zijn meer dan 100.000
mensen uit nood  situaties op zee gered. Op dit moment heeft de KNRM
45 reddingstations, 1.400 professionele vrijwilligers en 75 reddingboten.
Dankzij uw steun staat de KNRM klaar om te redden, dag en nacht en onder
alle omstandigheden.

Foto: L. Bouten

DE HEER BORGELD (1947)
schenkt periodiek:
“Een hogere gift, zonder dat
ik meer betaal! Ik heb mijn donatie
omgezet in een periodieke gift.
Het voordeel hiervan is dat ik deze
kan opvoeren bij de belasting en
een deel van het geld terugkrijg.
Ik heb het bedrag verhoogd.
De KNRM ontvangt hierdoor
meer geld, terwijl ik – per saldo
– hetzelfde betaal als voorheen.
Het omzetten naar een periodieke
schenking was een kleine
inspanning. Een formulier invullen
was alles dat ik hoefde te doen.
Voor mij  is het een kleine moeite,
maar  mijn gift is voor de KNRM
veel meer waard!”

EENVOUDIG GEREGELD
Stichting
Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij
Postbus 434
1970 AK IJmuiden
T +31 (0)255 54 84 54
E info@knrm.nl
www.knrm.nl
Iban: NL37 ABNA 0543 7303 87
RSIN/fiscaalnr.: 002562947
KvK: 411 99789
De KNRM is opgericht op
11 november 1824 en wordt
sindsdien uitsluitend door
vrijwillige bijdragen in stand
gehouden.

November 2022

HOE WORDT U EEN PERIODIEK SCHENKER?
U kunt daarvoor de bijgevoegde standaardovereenkomst invullen.
Deze is ook te downloaden via:
www.knrm.nl/help-mee/periodieke-gift
U kunt in de overeenkomst aangeven of u uw periodieke gift
automatisch wilt laten incasseren of dat u het zelf overmaakt.
U ondertekent zowel het exemplaar voor uzelf als het exemplaar
voor de KNRM. Beide exemplaren stuurt u portovrij naar:
KNRM
T.a.v. mevrouw C. Bartels
Antwoordnummer 507
1970 WB IJmuiden
De KNRM ondertekent beide exemplaren. U ontvangt één exemplaar retour dat
u bij uw belastingadministratie dient te bewaren. De Belastingdienst kan hier
namelijk (steekproefsgewijs) om vragen als bewijsstuk van uw schenkingsaftrek.

WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG!
Wilt u persoonlijk voorgelicht worden, neem dan gerust contact op met onze
specialisten op dit gebied, te weten:

Cora Bartels
tel: 088 999 6033
e-mail: c.bartels@knrm.nl

Cees Prins
tel: 088 999 6032
e-mail: c.prins@knrm.nl

