Schenken en nalaten

Ook uw logo op onze rolstoelbus? Voor € 200,00 per jaar plaatsen wij
uw logo in het formaat 20 x 30 cm op onze rolstoelbus.

Stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer
Hoogeveen/De Wolden

Wat doet de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer?
De Vrienden van stichting ondersteunt Hoogeveenvervoert en DeWoldenvervoert, de
namen waaronder het Vrijwilligersvervoer opereert, bij bijzondere activiteiten die niet
uit de jaarlijkse subsidies van de twee gemeenten kunnen worden betaald. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan:
➢

De aanschaf of vervanging van eigen vervoermiddelen zoals de rolstoelbus.

➢

Het aanvullen van exploitatietekorten van de rolstoelbus.
Om het rolstoelvervoer voor een grote groep toegankelijk te maken, hanteert
Vrijwilligersvervoer een laag, niet kostendekkend tarief.

➢

Het verzorgen van extra opleidingen zoals bijvoorbeeld een reanimatiecursus voor
de vrijwillige chauffeurs.

Vrijwilligersvervoer probeert voor activiteiten die daarvoor in aanmerking komen, ook
eenmalige donaties te verwerven bij fondsen. Lukt dat niet of niet voldoende, dan
springt de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer bij.

Vrijwilligersvervoer
Vrijwilligersvervoer verzorgt onder de namen ‘Hoogeveenvervoert’ en
‘DeWoldenvervoert’ vervoer voor mensen die dat nodig hebben. Onze klanten kunnen
geen gebruik maken van het openbaar vervoer en kunnen ook niet altijd een beroep
kunnen doen op familie, vrienden e.d.
De vrijwillige chauffeurs vervoeren de klanten met hun eigen auto naar familie, huisarts, ziekenhuis e.d. Of gaan met ze op pad voor gewoon voor een leuk uitstapje.
Alles kan, de klant bepaalt de bestemming.
De kosten daarvan zijn beperkt tot een vergoeding € 0,25 per kilometer plus € 2,50
voorrijkosten. Daarmee kunnen de benzinekosten van de auto betaald worden. De
chauffeur rekent meestal direct contant af. Er komen geen toeslagen e.d. bovenop.
De chauffeurs rijden ook op de mooie rolstoelbus van de stichting Vrienden van
Vrijwilligersvervoer. Daarin kunnen 2 rolstoelers + 2 begeleiders worden vervoerd. De
kosten daarvan zijn € 0,45 plus € 5,00 voorrijkosten.

Heeft u goede ervaringen met ons vervoer?
Of goede herinneringen aan onze vrijwillige chauffeurs? Of draagt u ons vrijwilligersvervoer gewoon een warm hart toe? Steun ons dan met een jaarlijkse donatie, een
(periodieke) gift of gedenk ons in uw nalatenschap.

U kunt ons op verschillende manieren steunen
Donateur worden

Dat kan voor een bedrag van € 25,00 tot € 100,00 per jaar. Vul het formulier
‘Donateur worden en schenken’ in, onderteken het en stuur het naar ons.
Wij laten het door u aangegeven bedrag dan in de aangegeven termijnen automatisch
van uw rekening afschrijven.

Eenmalige gift

Denk daarbij ook aan de mogelijkheid om bij een lustrumverjaardag of een
huwelijksjubileum in plaats van geschenken geld voor ons te vragen. U kunt dat doen
via het formulier ‘Donateur worden en schenken’ in. Maar u kunt de eenmalige gift
ook zelf overmaken op onze rekening NL31 RABO 01478 679 913 t.n.v. stichting
Vrienden van Vrijwilligersvervoer.
Uw donaties en giften zijn mogelijk fiscaal gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat komt omdat de Belastingdienst de stichting Vrienden van
Vrijwilligersvervoer heeft aangemerkt als ANBI-instelling. Bij de aftrekbaarheid van
donaties en eenmalige giften wordt een ‘aftrekdrempel’ gehanteerd, die afhankelijk is
van uw inkomen. De eerste honderden euro’s van schenkingen aan ANBI-instellingen
zijn daardoor niet aftrekbaar.
Periodieke giften zijn daarentegen wel volledig aftrekbaar en leveren dus een flink
belastingvoordeel op.

Periodieke gift

Schenk ons over een langere periode, maar minimaal 5 jaar, een vast bedrag en laat
de Belastingdienst daar voor een flink deel aan meebetalen.
Vergeleken met een eenmalige gift van € 100,00 is een periodieke gift van datzelfde
bedrag voor ons ruim € 150,00 waard. Bij een belastingtarief van ongeveer 35% krijgt
u immers van een gift van € 150,00 ruim € 50,00 aan inkomstenbelasting terug.
Netto betaalt u dan uiteindelijk maar € 100,00.
Bij hogere bedragen en een hoger inkomen kan het belastingvoordeel zelfs oplopen
naar ruim 50%. U schenk ons bijvoorbeeld netto € 500,00 en wij kunnen daarvoor
ongeveer € 1.000,00 aan onze goede doelen besteden!
Voorwaarde van de Belastingdienst is wel dat de gift in een overeenkomst wordt
vastgelegd. Dat kan in een overeenkomst die wij onderling afsluiten of via een door
een notaris op te stellen akte.
Voor de onderlinge overeenkomst gebruiken wij de modellen die de Belastingdienst
hiervoor heeft opgesteld (Overeenkomst en Betalingsvolmacht ‘Periodieke gift in
geld’). Naast de minimale looptijd en het jaarlijks te schenken vaste bedrag van
minimum € 100,00, worden ook de verschillende mogelijkheden van (voortijdige)
beëindiging van de gift vastgelegd.
U kunt ook kiezen voor een notariële schenkingsakte. Die biedt voor beide partijen
meer zekerheid en voorkomt onduidelijkheden achteraf. Ook kunt u specifiek
aangeven waaraan uw gift moet worden besteed.
Vanaf een jaarlijkse gift van € 250,00 is een notariële schenkingsakte mogelijk. De
stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer neemt de kosten van de akte dan voor haar
rekening.
Als u hiervoor kiest, vult u dan de notariële volmacht periodieke schenking in en stuur
die ondertekend notaris Stotijn Burgemeester Veenhovenplein 1, 7957 BA De Wijk.

Meer informatie of hulp nodig?
Bel of e-mail ons en we komen langs om alles uitgebreid door te spreken en u te
helpen met het invullen van de formulieren. Dit uiteraard geheel vrijblijvend.

Nalaten?
Wanneer u overlijdt gaat uw gehele nalatenschap automatisch naar uw nabestaanden.
Maar u kunt een deel van uw nalatenschap ook nalaten aan een goed doel. Dat doet u
door een goed doel met een ANBI-status, zoals de stichting Vrienden van
Vrijwilligersvervoer, te laten opnemen in een door een notaris op te stellen testament.
Over dat deel van uw nalatenschap hoeven dan geen successierechten te worden
betaald. De belastingdienst betaalt zodoende mee aan het goede doel.
De twee belangrijkste mogelijkheden zijn:

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een vastgesteld bedrag nalaat
aan bijvoorbeeld de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer. Bij een legaat staat in
uw testament precies omschreven welk bedrag u aan de stichting nalaat. En eventueel
ook waaraan dat bedrag moet worden besteed.
Erfstelling
Hierbij bepaalt u in uw testament dat een vastgesteld percentage van uw
nalatenschap na uw overlijden wordt toegekend aan de stichting Vrienden van
Vrijwilligersvervoer en eventueel ook wat daar mee moet gebeuren.

Heeft u een bedrijf? Plaats uw logo op onze rolstoelbus!
Ook organisaties en bedrijven kunnen de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer steunen. Voor € 200,00 per jaar plaatsen wij uw logo in het formaat
20 x 30 cm op onze rolstoelbus.

Contact:
Stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer
p/a Schutwijk 1, 7916TT Elim
0528 745 615
info@vrijwilligersvervoer.nl
www.vrijwilligersvervoer.nl/donaties
KvK-nummer: 71581200

ANBI-nummer: 855968680

Vrijwilligersvervoer wordt mede mogelijk gemaakt door:

Donateur worden of schenken
Ondergetekende
Mevr ./ Dhr.
Straat / huisnr.
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr.
E-mailadres
Bankrekening

NL

0

Wil donateur worden voor een jaarlijks bedrag van:
€ 25,00

€ 50,00

€ 75,00

€ 100,00

€ ………….

Aankruisen of invullen wat van toepassing is.
Automatisch af te
schrijven:

per jaar

per kwartaal

per maand

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Plaats en datum:

Handtekening:

Wil eenmalig een bedrag schenken van:
Bedrag

€

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de stichting Vrienden van
Vrijwilligersvervoer om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens eenmalige schenking en uw bank om eenmalig een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Plaats en datum:

Handtekening:

Wil nader geïnformeerd worden over de belastingvoordelen van periodieke
schenking en nalaten.

Stuur het volledig ingevulde en indien van toepassing ondertekende formulier naar:
Stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer, p/a Schutwijk 1, 7916TT Elim.

