Word sympathisant
Particulieren

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 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 particulier 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.

Periodieke gift
Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:
• U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf
weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
• U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
• U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als u overlijdt of als
uw partner overlijdt.
U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
• Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
• U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat
opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
• U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Gewone gift
Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet,
maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.
U mag uw gewone gift aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
• Uw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk mag u dus niet aftrekken.
• U krijgt niets in ruil voor uw gift. Het kopen van een lot is bijvoorbeeld geen gift.
Want in ruil krijgt u de kans om iets te winnen.
• U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de
afschrijvingen van uw rekening.
Hou wel rekening met de drempel en het maximum
Want voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken.
Maar niet meer dan het maximumbedrag.
Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is
het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet,
hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer
hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw
drempelinkomen.
Voorbeeld
Uw drempelinkomen is € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het
maximumbedrag € 2.700. Als u € 450 aan gewone giften geeft, berekent u uw aftrek zo:
U geeft in totaal
€ 450
Daarvan trekt u het drempelbedrag af
€ 270
Dus u mag in totaal aftrekken
€ 180

Gift aan een culturele ANBI? Extra aftrek
Een culturele ANBI is bezig met kunst en cultuur. De Maaspoort is bijvoorbeeld een
culturele ANBI. Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek
met 25% verhogen. Maar maximaal met € 1.250. De extra aftrek geldt voor periodieke
giften én voor gewone giften. Bij gewone giften houdt u wel rekening met de drempel en
het maximum. Zie de voorbeelden in de bijlage.

Persoonlijk contact?
We hopen natuurlijk dat wij u via de Geefwet een bijdrage wilt leveren aan het culturele
leven in Venlo en de regio en daarmee het fundament voor De Maaspoort wilt helpen
verstevigen. Wanneer u hier op dit moment (nog) geen gebruik van wilt maken, blijft de
mogelijkheid bestaan om dit op een later tijdstip alsnog te doen. 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

Bijlage
Gift aan een culturele ANBI? Extra aftrek
Een culturele ANBI is bezig met kunst en cultuur. Dus bijvoorbeeld een museum,
bibliotheek of schouwburg. Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van
de aftrek met 25% verhogen. Maar maximaal met € 1.250.
De extra aftrek geldt voor periodieke giften én voor gewone giften. Bij gewone giften
houdt u wel rekening met de drempel en het maximum.
Voorbeeld: gewone gift aan een culturele ANBI
Uw drempelinkomen is € 35.000. Het drempelbedrag is dan € 350 en het
maximumbedrag € 3.500.
U doet verschillende gewone giften voor in totaal € 425. Daarvan is € 300 voor een
culturele ANBI.
U berekent uw aftrek dan zo:
U geeft in totaal

€ 425

Voor de gift aan de culturele ANBI geldt een verhoging van (€ 300 x 25%)

€ 75

Daardoor is het totaalbedrag van de giften

€ 500

Daarvan trekt u het drempelbedrag af

€ 350

Dus u mag in totaal aftrekken

€ 150

+

-

In dit voorbeeld blijft u met uw giften onder het maximumbedrag. Maar u kunt daar ook
boven komen. Bijvoorbeeld als u verschillende gewone giften doet voor in totaal € 4.000,
waarvan € 500 voor een culturele ANBI. U mag de verhoging dan bij het
maximumbedrag optellen. Dat gaat zo:
U geeft in totaal

€ 4.000

Voor de gift van € 500 aan een culturele ANBI geldt een verhoging van
(€ 500 x 25%)

€ 125

Daardoor is het totaalbedrag van de giften

€ 4.125

Daarvan trekt u het drempelbedrag af

€ 350

Zonder maximumbedrag zou u dan mogen aftrekken

€ 3.775

Maar het maximumbedrag is

€ 3.500

+

-

U geeft in totaal

€ 4.000

Daar komt de extra aftrek dan nog bij

€ 125

Dus u mag in totaal aftrekken

€ 3.625

+

Voorbeeld: periodieke gift aan een culturele ANBI
U doet een periodieke gift van € 500 aan een culturele ANBI. U mag de aftrek met 25%
verhogen, dus met € 125. Daarmee blijft u ruim onder de € 1.250 waarmee u de aftrek
maximaal mag verhogen. Dat betekent dat u € 625 (€ 500 + € 125) mag aftrekken.

