mijn
Doelen

particuliere
giften

voorwoord

De Doelen, icoon in stad Rotterdam, is dé plek
voor internationale programmering, bijzondere
ontmoetingen, diversiteit en kwaliteit.

Als een van de drukstbezochte muziekpodia
van het land realiseert de Doelen jaarlijks een
kwalitatief hoogwaardig en internationaal
programma van concerten met klassieke
muziek, wereldmuziek, pop en jazz. Als
congresgebouw is de Doelen een belangrijke speler op de nationale en internationale
congres- en evenementenmarkt, waarbij
optimale dienstverlening voorop staat.
De zeer brede programmering, van grote
publiekstrekkers tot specialistische concerten voor de doorgewinterde muziekkenner,
van kinderconcerten tot concerten met
muziek uit diverse herkomstlanden maakt
de Doelen een ontmoetingsplek voor
iedereen. De Doelen is dan ook een van de
sterkste cultuurmerken van Rotterdam.
Reikt uw interesse verder dan concert
bezoeken? Stichting de Doelen Steunfonds
werft financiële giften van particulieren en
bedrijven voor de Doelen. Het Steunfonds zet
zich in voor de instandhouding, het onderhoud en de vernieuwing van het gebouw.
Met giften van bedrijven en particulieren
investeert het Steunfonds in educatie
programma’s, talentontwikkelingsprojecten
en innovatieve programmering. De Doelen
werkt ook intensief aan het bereiken van
nieuw publiek in samenwerking met diverse
partners in de stad.
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Wilt u als cultuurliefhebber het verschil
maken? Sluit u dan nu aan als begunstiger en
maak dat verschil. Uw bijdrage is van grote
waarde voor de Doelen. Word Donateur,
Schutter, Patroon of Genoot van de Gouden
Cirkel. Ook kunt u een Fonds Op Naam
oprichten of Stichting de Doelen Steunfonds
op nemen in uw testament. Deze brochure
biedt u meer informatie over de verschillende
mogelijkheden van het ondersteunen van de
Doelen.

Marianne de Waard is bestuursvoorzitter van Stichting
de Doelen Steunfonds
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visie

toekomstbeeld
Janneke Staarink is op 1 september 2018 aangetreden
als Algemeen Directeur van de Doelen. Wij delen graag
met u een aantal citaten uit haar nieuwjaar speech van
januari 2019 over de toekomst van de Doelen.

‘De Doelen is een plek is waar
iedereen zich welkom voelt.
Waar alle nationaliteiten en
leeftijden van de stad, het land en
de wereld elkaar ontmoeten.’
‘In de Doelen hoor je het beste van
de Rotterdamse, Nederlandse en
internationale muziek, ondersteund
door moderne faciliteiten en met een
concurrerend programmabudget.’
‘De Doelen als het trotse huis van
het Rotterdams Philharmonisch
Orkest. Wat direct bij de entree
zichtbaar is.’

‘De Doelen als huis, hart of
coproducent van toffe
Rotterdamse festivals.’
‘De Doelen is de plek in Nederland
om je evenement te organiseren en
te vieren, met warm ontvangst, in
een stijlvolle innovatieve ruimte.’
‘De Doelen is een mooie en
duurzame plek om te vertoeven,
waar hernieuwde aandacht uitgaat
naar de zichtbaarheid van het pand,
de aankleding en uitingen.’

Janneke Staarink foto: Sanne Donders
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bijdragen

u kunt het
verschil maken
We zijn altijd op zoek naar extra financieringsbronnen
om onze functie als toonaangevend concert- en
congresgebouw te kunnen versterken en om onze ambities
waar te kunnen maken. Een relevant deel hiervan bestaat
uit bijdragen van particuliere giften, fondsondersteuning en
bedrijfsponsering. U kunt hierin het verschil maken door,
naast bezoeker van onze concerten en muziekliefhebber,
ook als begunstiger met ons verbonden te zijn.
Schenken aan een ANBI (Algemeen Nut
Beoogde Instelling) levert fiscale voordelen
op. In deze brochure vindt u alle informatie
over de verschillende soorten begunstigers
en de fiscale voordelen.
• U kunt als donateur van Stichting de Doelen
Steunfonds een periodieke bijdrage leveren
en zelf de hoogte en frequentie van uw gift
bepalen.
• U kunt als Schutter van Stichting de
Doelen Steunfonds gedurende vijf jaar een
verbintenis aangaan met een bijdrage van
minimaal € 500 per jaar.
• U kunt als Patroon van Stichting de
Doelen Steunfonds gedurende vijf jaar een
verbintenis aangaan met een bijdrage van
minimaal €5.000 per jaar.
• U kunt als Genoot van de Gouden Cirkel
Stichting de Doelen Steunfonds gedurende
vijf jaar ondersteunen met een bedrag van
minimaal €10.000 per jaar.
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• U kunt een Fonds Op Naam oprichten waarbij u Stichting de Doelen Steunfonds ondersteunt vanaf €10.000 per jaar gedurende vijf
jaar met een specifieke bestemming.
• U kunt Stichting de Doelen Steunfonds
opnemen in uw testament (nalatenschap).

Kindermuziekweek © Hélène van Domburg

Met uw hulp kunnen we
ons blijven inzetten voor de
muzikale ontwikkeling van
onze kinderen, voor een
duurzaam Rotterdam en
voor jonge talenten door ze
een podium te bieden!

wist u dat?
• We ruim 25 miljoen bezoeken hebben
mogen ontvangen sinds de opening in 1966.
• Wij ontvangen jaarlijks meer dan een half
miljoen bezoekers. Hiervan zijn 405.000
culturele bezoekers en 170.000 bezoekers
voor zakelijke bijeenkomsten.
• Van het aantal bezoekers komt 33%
uit Rotterdam en 67% uit de regio en
omstreken.
• Wij bereiken jaarlijks ruim 10.000 kinderen
via onze educatie-programma’s.
• Er vinden jaarlijks 1200 evenementen in de
Doelen plaats, waaronder 665 concerten.
• We hebben een jaarlijkse omzet van gemiddeld € 12.500.000, waarvan 63% aan eigen
inkomsten en 37% aan subsidies.
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Als liefhebber van de Doelen kunt u als donateur Stichting de Doelen Steunfonds financieel ondersteunen. U bepaalt zelf de hoogte
en frequentie van uw gift en draagt daarmee
structureel bij via een automatisch incasso tot
wederopzegging. U kunt bijvoorbeeld kiezen
voor een maandelijks bedrag van € 10 of een
jaarlijkse gift van € 100. Iedere donatie is welkom en wordt zeer gewaardeerd! We nodigen
onze donateurs jaarlijks uit om een bijzonder
concert in de Doelen bij te wonen.

Een Schutter schenkt Stichting de Doelen
Steunfonds gedurende een periode van ten
minste vijf jaar een bedrag vanaf € 500 tot
€ 5.000 per jaar. U wordt als Schutter door
het Steunfonds op gepaste wijze bedankt
voor uw financiële steun en betrokkenheid
bij de Doelen. Wij nodigen u, als Schutter,
graag uit voor een exclusieve presentatie van
het nieuwe seizoenprogramma in februari.
U heeft als Schutter voorrang bij de abonnementenverkoop. Dit privilege houdt in dat
u als eerste klant die abonnementen met
korting kunt kopen, waardoor u verzekerd
bent van uw geliefde plek in de zaal. Graag
nodigen wij u ook uit voor de feestelijke ontvangst met concert ter gelegenheid van de
start van het nieuwe concertseizoen van de
Doelen in september.

donateur

Wij trachten uw gift zo optimaal mogelijk te
besteden aan activiteiten en projecten van de
Doelen. Aan uw donatie zitten daarom geen
speciale voordelen verbonden die de Doelen
geld kosten, maar kan wel fiscale voordelen
opleveren (afhankelijk van het bedrag). Meer
informatie over fiscale voordelen bij gewone
giften vindt u in deze brochure op pagina 14
bij ‘Fiscale voordelen’.
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donateur worden?
Spreekt het u aan om donateur te
worden? U kunt direct doneren met
behulp van het formulier achterin deze
brochure. U kunt deze inleveren
bij de kassa.
Het inschrijfformulier is ook online
beschikbaar op
www.dedoelen.nl/steun.
Heeft u liever direct contact met onze
afdeling relatiebeheer? Het Steunfonds
staat voor u klaar via 010 217 7907,
l.harmsen@dedoelen.nl
of kijk op www.dedoelen.nl/steun.

Goed om te weten: Stichting de Doelen Steunfonds
benadert regelmatig zélf bezoekers van de Doelen per
post of telefoon met de vraag om Donateur te worden.

schutter

schutter worden?
Spreekt het u aan om Schutter te
worden? U kunt het formulier achterin
deze brochure invullen of contact
opnemen met het Steunfonds via
010 217 7907, l.harmsen@dedoelen.nl.
Het inschrijfformulier is ook online
beschikbaar op
www.dedoelen.nl/steun.

Meer informatie over fiscale voordelen bij
periodieke giften vindt u in deze brochure op
pagina 14 bij ‘Fiscale voordelen’.
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patroon

gouden
cirkel

Treed toe tot de kring van Patronen als u als
cultuurliefhebber echt een verschil wilt maken
met een grote gift. Patronen zijn particuliere
begunstigers die gedurende een periode van
ten minste vijf jaar een bedrag van € 5.000
tot € 10.000 per jaar schenken aan Stichting
de Doelen Steunfonds. Als Patroon bevindt
u zich in een select gezelschap van muziek
liefhebbers die zich mogen verheugen op
een aantal bijzondere privileges in de Doelen,
zoals een eigen contactpersoon voor vrijkaarten en een vaste stoel in de Grote Zaal die u
bij voorintekening kunt reserveren voor de
eigen muziekprogrammering van de Doelen.
Daarnaast wordt u uitgenodigd voor bijzondere producties, concerten en bijeenkomsten
met de directie van de Doelen.

Wilt u op een persoonlijke wijze betrokken
zijn bij de ambities van de Doelen en draagt
u graag de Doelen een nog warmer hart toe?
Als Genoot van de Gouden Cirkel brengt u de
muziek verder en komt u dichter bij de Doelen
te staan. U wordt lid van deze zeer selecte
kring door Stichting de Doelen Steunfonds
te steunen met een bedrag van ten minste
€ 10.000 tot € 25.000 per jaar, gedurende een
periode van minimaal 5 jaar.

Meer informatie over fiscale voordelen bij
periodieke giften vindt u in deze brochure op
pagina 14 bij ‘Fiscale voordelen’.
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patroon worden?
Spreekt het u aan om Patroon te
worden? U kunt het formulier achterin
deze brochure invullen of contact
opnemen met het Steunfonds via
010 217 7907, l.harmsen@dedoelen.nl
of kijk op www.dedoelen.nl/steun.

Door het jaar heen doen zich tal van exclusieve gelegenheden voor waarin de Doelen
haar Genoten van de Gouden Cirkel in het
zonnetje zet. U ontvangt onder andere uw
vaste plek in de Grote Zaal. Daarnaast wordt
u regelmatig uitgenodigd voor bijzondere
producties, concerten en bijeenkomsten met
de directie van de Doelen.

genoot van de Gouden
Cirkel worden?
Spreekt het u aan om Genoot te
worden van de Gouden Cirkel? Wij
nemen graag contact met u op. U
kunt uw gegevens achterlaten op het
formulier achterin deze brochure.
Liever zelf contact opnemen?
Het Steunfonds staat voor u klaar via
010 217 7907, l.harmsen@dedoelen.nl
of kijk op www.dedoelen.nl/steun.

Meer informatie over fiscale voordelen bij
periodieke giften vindt u in deze brochure op
pagina 14 bij ‘Fiscale voordelen’.
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fonds op
naam

nalatenschap:
geef muziek
door

Bij Stichting de Doelen Steunfonds kunt u
uw eigen fonds oprichten met een specifiek
doel. De minimale inleg hiervoor is €10.000
per jaar, gedurende een periode van 5 jaar.
Een Fonds Op Naam heeft het voordeel dat u
geen verplichte formaliteiten hoeft te ondernemen zoals bij een stichting. Wij verzorgen
alle administratieve zaken en we betrekken
u uiteraard bij de gang van zaken. U kiest
zelf welk project of onderdeel van de Doelen
uw fonds financieel zal ondersteunen en de
naam van het fonds. Dit kan uw eigen naam
zijn of de naam van een (overleden) dierbare,
of een project gerelateerde naam. Hierdoor
wordt het een zichtbaar onderdeel van het
Steunfonds. Daarbij geniet u automatisch van
alle privileges van de Gouden Cirkel.

Als muziekliefhebber kunt u iets betekenen
voor en doorgeven aan de volgende generatie, door Stichting de Doelen Steunfonds
op te nemen in uw testament. Op deze
manier kunt u bijdragen aan de continuïteit en de toekomst van de Doelen. Bij het
opstellen van het testament, samen met de
notaris, kunt u kiezen tussen een erfstelling
of legaat voor een culturele instelling.

Vragen over het opzetten
van een Fonds Op Naam?
Heeft vragen over het opzetten van
een Fonds Op Naam bij Stichting de
Doelen Steunfonds? Wij nemen graag
contact met u op. U kunt uw gegevens
achterlaten op het formulier achterin
deze brochure.
Liever zelf contact opnemen?
Het Steunfonds staat voor u klaar via
010 217 7907, l.harmsen@dedoelen.nl
of kijk op www.dedoelen.nl/steun.

Met een Fonds Op Naam steunt u doelbewust de Doelen. Dit kan zowel tijdens
uw leven als na uw leven. Tijdens uw leven
gelden de fiscale voordelen van een periodieke gift. Meer informatie hierover vindt u op
pagina 14 bij ‘Fiscale voordelen’. Een Fonds
Op Naam oprichten als nalatenschap is voor
het Steunfonds vrij van erfbelasting en uw
fonds komt als erfenis volledig ten gunste van
het door u gekozen te steunen project.
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• Erfstelling is de optie waarbij de culturele
instelling een erfdeel ontvangt, ofwel een
bepaald deel of percentage van de nalaten
schap. De omvang van de verkrijging hangt
in dit geval af van het totaal nagelaten
vermogen. Een culturele instelling aanvaardt
een erfdeel van een nalatenschap alleen
wanneer de nalatenschap positief is en hier,
voor de instelling, geen negatieve voorwaarden aan verbonden zijn. In het testament
wordt precies omschreven welk deel van de
erfenis voor het Steunfonds bestemd is.
• Een legaat houdt in dat een bepaald bedrag
in geld of een goed (zoals een huis of een
waardevol schilderij) wordt nagelaten aan
een instelling. Over specifieke inboedel
goederen kan bij codicil worden beschikt.

Stichting de Doelen Steunfonds wordt in
uw testament benoemd tot erfgenaam. Dit
moet worden vastgelegd door een notaris.
Wij kunnen u helpen met het vinden van een
geschikte notaris. Doordat het Steunfonds
een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
is, is het fonds geen belasting verschuldigd
over uw nalatenschap. Daarom komt uw erfenis via het Steunfonds volledig ten gunste van
de Doelen. Graag gaan wij met u in gesprek
over uw wensen of vragen over het nalaten
aan de Doelen.

Vragen over de
nalatenschap?
Heeft vragen over de nalatenschap
aan Stichting de Doelen Steunfonds?
Wij nemen graag contact met u op. U
kunt uw gegevens achterlaten op het
formulier achterin deze brochure.
Liever zelf contact opnemen?
Het Steunfonds staat voor u klaar via
010 217 7907, l.harmsen@dedoelen.nl
of kijk op www.dedoelen.nl/steun.
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ANBI

fiscale
voordelen
Schenken aan een ANBI levert fiscale
voordelen op voor particulieren en bedrijven.
Stichting de Doelen Steunfonds is een Culturele
ANBI. In vergelijking met een gewone ANBI
levert een schenking aan een Culturele ANBI
zelfs meer voordeel op dankzij de 25% extra
aftrek die geldt bij giften aan deze ANBI.
Andere fiscale voordelen verschillen per
steunmogelijkheid die het Steunfonds biedt.
Periodieke schenking
Een periodieke schenking houdt in dat u voor
een periode van minimaal 5 jaar een vast
bedrag schenkt. Deze schenking is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
De fiscale voordelen van een periodieke
schenking aan Stichting de Doelen Steunfonds zijn van toepassing, wanneer u als
Schutter, Patroon of Genoot van de Gouden
Cirkel met een periodieke schenking, van
respectievelijk € 500, € 5.000 of € 25.000 per
jaar, gedurende tenminste vijf jaar het fonds
ondersteunt. Een periodieke schenking moet
vastgelegd worden. Dit kan met een overeenkomst voor een periodieke gift in geld.
Benieuwd naar wat uw fiscaal voordeel kan
zijn? Dat kan! Bereken uw voordeel met de
rekenmodule op www.anbigift.nl/dedoelen.

Gewone gift
Een gewone gift kan bijvoorbeeld een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige gift zijn die
u als Donateur doet. Gewone giften moeten
wel aantoonbaar zijn voor de Belastingdienst.
Dit kan bijvoorbeeld via een afschrift van de
bankrekening. Als Donateur van Stichting de
Doelen Steunfonds komt u in aanmerking
voor de fiscale voordelen die gelden voor
een gewone gift, want ook deze is aftrekbaar.
In tegenstelling tot de periodieke schenking
heeft deze wel een drempelbedrag. Dit drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw
drempelinkomen met een minimum van €60.
Ook geldt er een maximum van 10% voor het
aftrekken van gewone giften. Om toch meer
fiscaal voordeel te kunnen ontvangen en
zonder drempelbedrag te kunnen doneren,
kunt u de donaties vastleggen als periodieke
schenking met een minimum van vijf jaar.

contact

Lydia Harmsen foto: Maarten Laupman

Stichting de Doelen Steunfonds

Bestuur Stichting de Doelen Steunfonds

Lydia Harmsen
Relatiemanager de Doelen &
Directeur de Doelen Steunfonds

Mevrouw Marianne de Waard-Preller voorzitter
Mevrouw Jeannette Baljeu
Mevrouw Catharina Bieringa-de Jong secretaris
De heer Steven van Eijck
De heer Roland Teixiera

Kruisstraat 2
Postbus 972
3000 AZ Rotterdam
010 217 7907
l.harmsen@dedoelen.nl
www.dedoelen.nl/steun

Voor de meest actuele informatie over de
Geefwet verwijzen wij u graag naar de
website van de Belastingdienst.
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bedankt!

toestemmingsformulier
Vul de gegevens op dit formulier in en geef het af bij de kassa.
naam

m/v

straat

huisnr.

postcode
woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres

1. Ik word graag:
Donateur – U kunt direct gebruik maken van de incassomachtiging.
Schutter
Patroon
Kindermuziekweek © Hélène van Domburg

2. U kunt met mij contact opnemen over:
Genoot van de Gouden Cirkel

Dankzij de steun van begunstigers kan de
Doelen een toonaangevend, laagdrempelig en vernieuwend muziekpodium zijn en
blijven, met aandacht voor muziekeducatie,
jong talent en innovatieve-internationale-
programmering van het allerhoogte niveau.
De Doelen en Stichting de Doelen Steunfonds bedanken alle Donateurs, Schutters
en Patronen voor hun belangeloze bijdragen aan de instandhouding, het onderhoud en de vernieuwing van het gebouw
en de programmering van de Doelen:
www.dedoelen.nl/bedankt
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Fonds Op Naam op te richten
Nalatenschap: Gift Bij Testament

Plaats en datum:
Handtekening:

incassomachtiging
Door ondertekening van dit formulier en het invullen van de onderstaande
gegevens geeft u toestemming aan om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Stichting de Doelen Steunfonds. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
IBAN:
Bedrag donatie: €
		
Incasso per:		
maand

half jaar

jaar

Datum 1e incasso:

Ik geef bij deze toestemming voor een incasso-opdracht voor een donatie aan
Stichting de Doelen Steunfonds.

Plaats en datum:
Handtekening:

Volg ons!
www.dedoelen.nl
@dedoelen
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