
De Stichting Vrienden Landgoed Maarsbergen is ANBI 
goedgekeurde instelling. 
 
Waarom een ANBI? Als gift voor de belastingaftrek!? 
De Stichting Vrienden Landgoed Maarsbergen heeft een ANBI status. Om deze 
status te verkrijgen moet de Stichting aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor een algemeen belang; 

 De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen 
winstoogmerk; 

 De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de Stichting betrokken zijn, 
voldoen aan de integriteitseisen. 

De status wordt verleend op grond van de doelstelling van de Stichting:  

 De verbinding tussen Landgoed Maarsbergen en de omgeving te versterken; 

 Door het aangaan van samenwerkingen, het houden van openstellingen en 
het uitvoeren van projecten op het gebied van natuur, cultuurhistorie en 
educatie. 

 
In de loop van de jaren hebben velen deze doelstelling ondersteund met hun 
donaties. Daarmee konden prachtige projecten worden gerealiseerd, waar het 
Landgoed zelf niet direct de middelen voor beschikbaar had. En tevens plezierige, 
leerzame en verbindende activiteiten voor de donateurs en specifiek de jeugd. De 
plannen voor de komende periode staan vermeld in het Beleidsplan 2017-2020, 
vermeld op de website. 
 
U kunt fiscaal gebruik maken van de regeling ‘gewone giften’ of ‘periodieke giften’. 
 
Voor gewone (eenmalige) giften geldt een drempel en een maximum bedrag, 
afhankelijk van uw (drempel)inkomen. 
 
Periodieke giften aan de Stichting Vrienden Landgoed Maarsbergen zijn volledig 
aftrekbaar, onder volgende voorwaarden: 

 Uw gift gaat naar een ANBI instelling (en dat is de Stichting Vrienden 
Landgoed Maarsbergen); 

 U schenkt jaarlijks hetzelfde bedrag aan de Stichting, in één keer voor vijf jaar 
of jaarlijks. Schenken voor een langere periode mag ook; 

 U hebt de periodiek gift vastgelegd in een overeenkomst, die u met de 
Stichting sluit (het model staat op de website van de Belastingdienst); 

 U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt.  
 
Wilt u meer weten, mail dan aan penningmeester@vriendenmaarsbergen.nl. 
 


