HET VRIENDENFONDS

WAAROM

Het gerenoveerde Van Cappellenhuis is op 8 september 2007 in gebruik
genomen als cultuurpodium en als trouw- en verhuurlocatie.
Het Van Cappellenhuis is vooral - maar niet uitsluitend - een intiem en
levendig kamermuziekpodium.
In de loop van de jaren hebben we een naam op dit gebied opgebouwd.
Daarom willen we ook graag nog meer topmusici contracteren en
bijzondere evenementen organiseren. Dat kan alleen als we over meer
middelen beschikken.
Minstens zo belangrijk vinden we het dat het Van Cappellenhuis
maatschappelijk een groot draagvlak heeft en houdt, dat het publiek niet
alleen de weg weet te vinden naar deze historische locatie, maar
daarenboven vooral betrokken is bij dat fraaie gebouw aan de Capelse
Dorpsstraat in de oude kern van het voormalige dijkdorp. Met deze
betrokken bezoekers gaan we graag het gesprek aan over de manier
waarop dit cultuurpodium een levend onderdeel van de gemeenschap van
Capelle aan den IJssel is en blijft.
Onze vrienden ontvangen een reductie op de toegangsprijs en kunnen
lastminute-aanbiedingen tegemoet zien.

De vriend

• Jaarlijkse bijdrage vanaf € 50,--; gezinslid
€ 20,--.
• Korting op de toegangsprijs: € 3,--;
minimaal 3 lastminute-aanbiedingen.

VRIENDEN
• Jaarlijkse bijdrage vanaf € 100,--;
gezinslid € 50,--.
• Korting op de toegangsprijs: € 3,--;
De boezemvriend
minimaal 3 lastminute-aanbiedingen en
1x per jaar een gratis VIP-bijeenkomst
incl. een hapje en een drankje.

Belangstelling?
Mail naar

Meer informatie over het Van Cappellenhuis

info@cultuuraandeijssel.nl

De opdracht van de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat
Deze stichting heeft de opdracht het gebouw mede te exploiteren door het gebouw ter
beschikking te stellen voor trouwen en verhuur.
De tweede opdracht is culturele activiteiten te laten plaatsvinden. Deze laatste opdracht
wordt feitelijk uitgevoerd door de Stichting Cultuur aan de IJssel. Dat is gedaan omdat
deze stichting een ANBI-stichting kon worden. De andere stichting kan dat niet a.g.v. de
rol die de gemeente Capelle aan den IJssel speelt bij de benoeming van bestuurders.
Zie ook www.vancappellenhuis.nl.
ANBI - Algemeen nutbeogende instelling
Giften aan een ANBI of culturele ANBI zijn op een bijzondere manier aftrekbaar van de belastingen
U kunt een gift op twee manieren doen:
• als periodieke gift.
U hebt dan laten vastleggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.
• als gewone gift.
U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat
geven.
Meer informatie over de mogelijkheid giften af te trekken van de belastingen
(zie ook www.belastingdienst/anbi)
• Een gewone gift is een gift die je maar één keer doet of een gift die je wel jaarlijks doet,
maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.
Er geldt een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan
1% van het 'drempelinkomen' met een minimum van € 60. Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box
1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen
eenvoudig worden berekend. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost
worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn
dan 10% van het 'drempelinkomen'.

• Periodieke schenkingen
Deze zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Je mag een
periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je aan bepaalde voorwaarden voldoet:
• Jouw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde
voorwaarden voldoet.
• Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die je door een notaris laat opmaken. Of in een
overeenkomst die je zelf met de vereniging sluit.
• Je krijgt niets in ruil voor jouw periodieke gift. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel.

• De stichting Cultuur aan de IJssel is een culturele ANBI-instelling.
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o Volgens de z.g. Geefwet mag men de aftrekpost voor giften aan een culturele instelling vermenigvuldigen
met 1,25. Dat geeft dus extra belastingvoordeel. De verhoging mag maximaal € 1.250 zijn. Let op: doet
iemand zowel een periodieke als een gewone schenking aan een culturele ANBI, dan is de verhoging voor
beide schenkingen samen ook maximaal € 1.250.
o De voorwaarde is wel dat er geen tegenprestatie tegenover staat.

