
Overeenkomst periodieke gift in geld 
 
Geachte donateur, 
 
De stichting Vrienden van het Marinemuseum is een culturele ANBI instelling . De 
donatie is voor de inkomstenbelasting bij uw aangifte aftrekbaar en met een 
“overeenkomst periodieke gift in geld” voor de duur van 5 jaar, kunt u dit met de 
stichting vastleggen en geldt er in uw aangifte geen drempelinkomen. Met andere 
woorden is het voor u gunstig om met de stichting een schriftelijke overeenkomst af te 
sluiten. 
 
Zoals gesteld geldt voor periodieke giften aan een ANBI instelling in uw aangifte geen 
drempelinkomen of maximaal bedrag. Bovendien mag u uw periodieke gift op uw 
aangiftebiljet verhogen met 25%. Dit mag over een bedrag van maximaal € 5.000,00. Per 
jaar is de verhoging dus maximaal € 1.250,00. Doet u zowel een gewone gift als een 
periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is de totale verhoging maximaal 
€ 1.250,00. 
 
Voor uw aangifte en verder die u indient kunt u dus uw periodieke donateursbijdrage ad 
€ 12,50, € 20,00 of hoger opbrengen op uw aangiftebiljet als u dit met een schriftelijke 
overeenkomst met de stichting Vrienden van het Marinemuseum hebt vastgelegd.  
 
In de bijgaande toelichting van de belastingdienst van de overeenkomst staat hoe u dit 
formulier kunt invullen. Bij vraag 4 hoeft u alleen 4a in te vullen Stichting Vrienden van 
het Marinemuseum.  
Het transactienummer onder 4b en het RSIN/fiscaal nummer wordt door mij ingevuld. 
 
De beide formulieren te weten: 
Overeenkomst Periodieke gift in geld “ Exemplaar voor de schenker” en het “Exemplaar 
voor de ontvanger” kunt u downloaden van de website belastingdienst  
 
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/progra
mmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften 
 
en dient u volledig in te vullen, te ondertekenen en te sturen naar: 
Penningmeester Stichting Vrienden van het Marinemuseum 
p/a H.T. van Wilgenburg 
Vogelzand 2604 
1788 GP Julianadorp 
 
Na ondertekening van het exemplaar bestemd voor de ontvanger wordt dit door mij aan 
u teruggestuurd. U wordt verzocht dit zorgvuldig te bewaren. Immers bij een controle 
van uw aangifte door de belastingdienst, kunt u worden gevraagd deze overeenkomst te 
overleggen. 
Met vriendelijke groet, 
H.T. (Hennie) van Wilgenburg 
E-mail: vogelzand2604@hetnet.nl 

https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
mailto:vogelzand2604@hetnet.nl

