
1- Giften Algemeen 
Voetbalvereniging JVC Cuijk is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) 
Omdat JVC Cuijk een SBBI is, hoeven we over schenkingen of erfenissen boven € 2.208 
(2021) geen schenk- of erfbelasting te betalen. 
De voorwaarden die de belastingdienst stelt, zijn: 
-JVC Cuijk streeft een sociaal belang na: dit blijkt uit de statuten en reglementen. 
-De feitelijke activiteiten van JVC Cuijk komen overeen met de doelstelling. 
-JVC Cuijk valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld. 
-De bestuursleden van JVC Cuijk ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een 
vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is. 

-JVC Cuijk gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie. 
We moeten voor schenkingen boven de € 2.208 wel aangifte schenkbelasting doen om de 
vrijstelling aan te vragen. 

 
2- Aftrekbaarheid giften 

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. 
U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Of u een gift 
mag aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift 
doet. 
U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan: 
-een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI of 
-een vereniging zoals voetbalvereniging JVC Cuijk. 

 
U kunt een gift op twee manieren doen: 
als periodieke gift 
U hebt dan vast laten leggen 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. 
Met onderstaande tabel kunt u bepalen of u uw gift aftrekbaar is: 

 
Schema aftrekbaarheid giften 
Gift aan U doet een periodieke gift U doet een gewone gift 

   
ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar 
Culturele ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar 
Vereniging Aftrekbaar Niet Aftrekbaar 
Steunstichting nvt Aftrekbaar 

 
  



Let op! 
U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en 
JVC Cuijk. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte 
controleert, kan zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen. 

3- Een periodieke gift 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat periodieke giften aan JVC Cuijk voor aftrek in uw aangifte 
inkomstenbelasting in aanmerking komen. 
U hebt een periodieke gift als: 

- De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. 
Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of 
vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in 
meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer 
per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging (SBBI). 

- U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of 
vereniging, de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, 
bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een 
keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het 
overlijden van die ander. 

 
Voldoet uw gift aan de bovenstaande voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het 
hele bedrag van de gift aftrekken. 

 
Een periodiek gift is op 2 manieren mogelijk. 

 
3a- Periodieke gift in geld 

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt 
doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor 
JVC Cuijk. Stuur dit rechtsgeldig ondertekend per post (Vorstendom 17, 5431 DC Cuijk) of per 
e-mail ( penningmeester@jvccuijk.nl ) aan penningmeester Jacques Arts. U ontvangt een 
door de vereniging ondertekende versie retour. 

 
Betalingsvolmacht 

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch wordt overgemaakt? Dan kunt u het 
formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult, geeft u 
JVC Cuijk toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven. 

 

 

RSIN invullen: 803179686 
Toelichting en Invulinstructies overeenkomst periodieke gift in geld 

  

https://www.jvccuijk.nl/wp-content/uploads/2021/10/Overeenkomst-periodieke-gift-geld.pdf
mailto:penningmeester@jvccuijk.nl
https://www.jvccuijk.nl/wp-content/uploads/2021/10/Betalingsvolmacht-periodieke-gift-geld.pdf
https://www.jvccuijk.nl/wp-content/uploads/2021/10/Invulinstructie-periodieke-gift-geld.pdf


3b- Periodieke gift in natura 
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura 
wilt doen aan JVC Cuijk. Een gift in natura is bijvoorbeeld een bal of spelmateriaal. 
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor JVC Cuijk. 
Stuur dit rechtsgeldig ondertekend per post (Vorstendom 17, 5431 DC Cuijk) of per e-mail 
( penningmeester@jvccuijk.nl ) aan penningmeester Jacques Arts. U ontvangt een door de 
vereniging ondertekende versie retour. 

Toelichting en Invulinstructies overeenkomst periodieke gift in natura 

 
4- Een 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 voorwaarden voldoet. 
Deze voorwaarden zijn: 
-Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of de ANBI echt een ANBI is, kunt u 
controleren via de site van de belastingdienst bij Programma ANBI opzoeken. 

-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. 

Contante giften zijn vanaf 2021 niet meer aftrekbaar. 

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, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u 
online aangifte doet, heeft de belastingdienst 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. 

  

https://www.jvccuijk.nl/wp-content/uploads/2021/10/Overeenkomst-periodieke-gift-natura.pdf
mailto:penningmeester@jvccuijk.nl
https://www.jvccuijk.nl/wp-content/uploads/2021/10/Invulinstructie-periodieke-gift-natura.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren


5- Een eenmalige, fiscaal aftrekbare schenking aan JVC Cuijk? 
Dit kan via Stichting Support het 90 jarige JVC Cuijk. 

 
Duurzame toekomst voor JVC Cuijk 
In dit jaar, 2021, bestaat onze club JVC Cuijk negentig jaar. De club sprankelt van leven 
getuige de inzet van vele vrijwilligers op allerlei manieren tijdens de coronaperiode. Nu de 
corona periode op zijn einde lijkt te lopen willen wij weer vooruit kijken en duurzame 
investeringen doen in onze accommodatie. Deze investeringen zullen vervolgens leiden tot 
flink lagere jaarlijkse energielasten. 

 
Welke duurzame investeringen? 
Voor deze investeringen is Stichting support het 90 jarige JVC Cuijk als SBBI steunstichting 
opgericht. De ingezamelde gelden worden vervolgens uitsluitend besteed aan 
verduurzaming van de accommodatie zoals de vervanging van de bestaande verlichting door 
LED verlichting, het aanbrengen van regelapparatuur voor zowel gas als elektriciteit, het 
aanbrengen van isolatiematerialen, de aanleg van een warmte-terugwininstallatie en de 
aanschaf van een zonneboiler. De keuze voor de genoemde investeringen komt voort uit een 
energierapport dat is opgesteld door onze vereniging in samenwerking met NOC/NSF. 

 
Eenjarige SBBI 
Door de belastingdienst is Stichting support het 90 jarige JVC Cuijk als steunstichting erkend. 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Werner Branje, Joop Verbruggen en 
Jacques Arts. Deze stichting wordt alleen in het kalenderjaar 2021 aangemerkt als een 
steunstichting SBBI. De inzameling van gelden vindt dan ook alleen in 2021 plaats. De 
besteding van de gelden gaat plaatsvinden in 2021 en 2022. Op de website van JVC Cuijk is 
uitgebreide informatie te lezen over giften en schenkingen aan de vereniging. 

 
Enkele zakelijke opmerkingen 
Het bijzondere van een schenking aan een SBBI steunstichting is dat deze schenking 
eenmalig mag zijn en aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting 2021 indien de schenking 
tenminste in 2021 worden gedaan. Voor bedrijven geldt dat de schenking aftrekbaar is voor 
de vennootschapsbelasting. 

 
Niet ingewikkeld 
Voor een schenking heeft de belastingdienst alleen een bewijs van betaling aan de 
steunstichting nodig. Een bankafschrift met de betaling aan Stichting Support het 90 jarige 
JVC Cuijk (rekeningnummer NL41INGB0006732537) is voldoende. Een ingewikkelde 
administratieve verwerking is dan ook niet nodig. 
De schenking is niet aan een grootte gebonden: elk bedrag is dus mogelijk en welkom. 

Mag JVC Cuijk op u rekenen? 

Bestuur JVC Cuijk. 
  



JVC Cuijk Juist NU 
JVC Cuijk Juist NU is een club voor leden en niet-leden die onze vereniging een warm hart 
toedragen. De bijdrage aan JVC Cuijk Juist NU bedraagt jaarlijks € 50,- per lid of fan. Wilt u 
meer geven, dan is dat uiteraard geen probleem. U kunt zelf het bedrag kiezen dat u zelf wilt 
bijdragen, mits in eenheden van € 50. 
Elders op deze kunt u meer lezen over JVC Cuijk Juist NU en u kunt zich daar ook inschrijven 
voor deelname. 

 
Belastingvoordeel 
JVC Cuijk Juist NU faciliteert schenken aan de vereniging met belastingvoordeel op basis van 
een periodieke schenking in geld. Het gaat bij een periodieke schenking om een schenking 
van een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. 
Zie daartoe ook wat elders is beschreven over periodieke schenkingen 

Print de “overeenkomst periodieke gift in geld” (PDF) uit en vul zowel de versie voor de 
schenker als de versie voor de ontvanger vervolgens in met behulp van de invulinstructie en 
stuur deze rechtsgeldig ondertekend per post (Vorstendom 17, 5431 DC Cuijk) of per e-mail 
(penningmeester@jvccuijk.nl) aan penningmeester Jacques Arts. U ontvangt een door de 
vereniging ondertekende versie retour. 

https://www.jvccuijk.nl/wp-content/uploads/2021/10/Overeenkomst-periodieke-gift-geld.pdf
https://www.jvccuijk.nl/wp-content/uploads/2021/10/Invulinstructie-periodieke-gift-geld.pdf
mailto:penningmeester@jvccuijk.nl
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