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Algemene informatie 

De Maaspoort  
De Maaspoort is de grootste theater- en congreslocatie in Noord- en Midden Limburg. Na 

een grondige renovatie en uitbreiding in 2013 staat in het hart van Venlo én aan de Maas 

een toplocatie met drie theaterzalen, vier sfeervol ingerichte vergaderzalen, vier foyers, 

twee restaurants en een fantastisch dakterras. Het stijlvolle, inpandig bereikbare, 

Theaterhotel Venlo zorgt ervoor dat alles mogelijk is onder één dak. 

 

De afgelopen jaren heeft De Maaspoort bewezen naast een podium voor diverse 

topartiesten ook specialist te zijn in het organiseren van evenementen.  

 

Wist u dat u De Maaspoort ook een warm hart kunt toedragen via een 

investering via de Geefwet!

 

Waarom zou u geven om cultuur? 
 

Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen; cultuur dóet iets met u. Cultuur beweegt. 

Cultuur u houdt ervan. U geeft erom. Geven gaat over passie en enthousiasme. Geven is 

meer dan geld alleen. Uw gift is een bijdrage aan het culturele leven. Met uw gift kunt u 

het fundament voor De Maaspoort verstevigen en kunnen wij grootschalige 

voorstellingen en bijzondere projecten blijven programmeren. Hoe meer mensen erom 

geven, hoe mooier het wordt. Geven is tenslotte ook een kunst. 

 

De Geefwet 
 

De Geefwet maakt het mogelijk dat u als organisatie een culturele instelling kunt 

ondersteunen met giften die in mindering gebracht kunnen worden op het belastbaar 

inkomen. Hierdoor maakt de Geefwet het voor u als bedrijf mogelijk om op een 

aantrekkelijke manier De Maaspoort te ondersteunen. De Maaspoort heeft een ANBI-

status en een gift aan De Maaspoort levert fiscaal voordeel op.  

 

Bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen. Er moet 

aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Twee soorten belasting spelen een rol: de 

vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Voor ondernemingen die over de winst 

vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, zijn giften aftrekbaar tot 50% van de winst, 

met een maximum van € 100.000. Ook voor ondernemingen mag de aftrek worden 

verhoogd, in dit geval zelfs met 50% van het bedrag van de gift, tot een maximale 

verhoging van € 2.500. 

 

 

  

 

  



Welke mogelijkheden zijn er? 
 

Gift in € 250 € 250 € 500 € 500 € 750 € 750 € 1000 € 1000 

Vbp tarief 20% 25% 20% 25% 20% 25% 20% 25% 

Fiscale teruggave €  50 €  63 € 100 €  125 € 150 €  188 € 200 €  250 

Extra fiscale teruggave 
(1) 

€  25 €  31 €  50 € 63 €  75 € 94 € 100 € 125 

Totaal fiscale teruggave € 75  € 94  € 150 € 188  € 225 € 282 € 300 € 375 

Teruggave in % 30% 38% 30% 38% 30% 38% 30% 38% 

Netto lasten van uw gift € 175 € 156 € 350 € 312 € 525 € 468 €700 € 625 

1 betreft teruggave door extra aftrek onder Geefwet van 50% van gift met maximum van € 2.500 * Vpb tarief. 

 

Vanzelfsprekend zijn er ook andere bedragen mogelijk. Wij informeren u graag hierover. 

 

Persoonlijk contact? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle Warmerdam. Zij is bereikbaar 

via 077 320 72 16 of via m.warmerdam@maaspoort.nl.  
 

Met vriendelijke groeten,  

 

Leon Thommassen 

Directeur-bestuurder 

De Maaspoort Theater & Events 
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