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Word Vriend van de Stichting Vrienden van de Residentie Bach
Ensembles en steun ons met een toegift!
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ons met
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Steun de Stichting Vrienden van
de Residentie Bach Ensembles met
een toegift!
Koestert u mooie herinneringen aan de
concerten of aan de cantatediensten in de
Kloosterkerk? Komt u al jaren als concertbezoeker en geniet u van klassieke vocale
muziek? Beloon dan de koren en het
orkest van de Residentie Bach Ensembles
met een mooi gebaar: uw gift aan ons!
Doel van de Stichting Vrienden van de
Residentie Bach Ensembles (sv-rbe) is
de ensembles financieel te ondersteunen
waardoor bijvoorbeeld goede solisten
bij de concerten kunnen optreden. Ook
wordt bijgedragen aan studiedagen van
de koren en aan educatieprojecten voor
jongeren. De sv-rbe draagt hiermee bij
aan het hoge artistieke niveau van de
ensembles.
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•

•

•
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•

Vriend worden?
U wordt al Vriend / donateur van de
sv-rbe met een gift van minimaal € 25 per
jaar. U kunt als Vriend ook kiezen voor
een fiscaal zeer aantrekkelijke periodieke
gift van minimaal 5 jaar, die in een overeenkomst wordt vastgelegd.
Waar u ook voor kiest, wij geven inhoud
aan de vriendschap onder andere door bij
de concerten in eigen beheer een Vriendenbalie in te richten waar iedere Vriend
welkom is en verder als volgt:

•

•

Donateurs (minimumbijdrage € 25,– per
jaar):
kunnen bij het bestellen van kaarten, voor
de meeste concerten rekenen op maximaal 2 goede gereserveerde plaatsen;
ontvangen twee maal per jaar een nieuwsbrief met informatie over de concerten;

•
•

•

ontvangen regelmatig uitnodigingen voor
lezingen, voorafgaand aan de concerten;
ontvangen een uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendenbijeenkomst na afloop van
het kerstconcert.
Periodieke gevers met een 5-jaarlijkse
periodieke gift van € 250 tot € 500:
hetzelfde als donateurs, en:
worden ontvangen bij de Vriendenbalie,
waar zij een gratis programmaboekje
ontvangen;
worden ontvangen in de pauze, met een
kopje koffie/thee;
voor 1 rbe-concert per jaar wordt korting
verleend op 2 toegangskaarten;
worden uitgenodigd voor het bijwonen
van generale repetities.
Periodieke gevers met een 5-jaarlijkse
periodieke gift van € 500,– of meer:
hetzelfde als donateurs en de periodieke
gevers met een gift van € 250,– tot € 500,–
en:
ontvangen een persoonlijke schriftelijke
uitnodiging voor concerten;
worden uitgenodigd bij sommige concerten voor een ‘meet and greet’ met dirigent
en solisten, met een drankje en hapje;
ontvangen 2 vrijkaarten voor 1 rbe-concert per jaar naar keuze.

Giftenaftrek
De sv-rbe heeft de culturele anbi status,
waardoor giften aan de sv-rbe fiscaal
aantrekkelijk kunnen zijn vanwege extra
aftrek van de inkomstenbelasting. Het
ministerie van Financiën stimuleert
geefgedrag van particulieren en bedrijven
met een aantal gunstige maatregelen. In
het nevenstaande schema ziet u enige
voorbeelden:

We rekenen u graag voor hoeveel de fiscus over heeft voor uw steun aan
kunst en cultuur:

•
•

•

U maakt over

Aftrekbaar

% Inkomstenbelasting

€ 100,00
€ 250,00
€ 500,00

€ 125,00
€ 312,50
€ 625,00

36,5 %

€ 54,38
€ 135,94
€ 271,87

€ 100,00
€ 250,00
€ 500,00

€ 125,00
€ 312,50
€ 625,00

40,8 %

€ 49,00
€ 122,50
€ 245,00

€ 100,00
€ 250,00
€ 500,00

€ 125,00
€ 312,50
€ 625,00

52 %

€ 35,00
€ 87,50
€ 175,00

Voor alle giften aan een culturele anbi
geldt het volgende:
het bedrag van de gift mag met 25 %
extra aftrek worden verhoogd;
op gewone giften, dat wil zeggen giften
die niet in een periodieke overeenkomst
voor minimaal 5 jaar zijn vastgelegd, zijn
extra voorwaarden van toepassing die
gebaseerd zijn op het drempelinkomen;
als u uw gift vastlegt in een 5-jarige
periodieke overeenkomst, gelden die
extra voorwaarden niet. U kunt het bedrag
van uw gift met 25 % verhoging aftrekken
van de belasting, tot de grens van
€ 1.250 per jaar, die aan het bedrag van
de verhoging is gesteld.
Voor het afsluiten van een overeenkomst
voor een periodieke schenking is geen
notariële akte nodig. De Belastingdienst
heeft hiervoor een aantal standaardformulieren opgesteld, die u op onze
website www.bachensembles.nl vindt.
Daarin zijn onze gegevens al ingevuld.
Van elk formulier bestaan 2 exemplaren:
1 voor u als schenker en 1 voor onze
administratie. Mocht u vragen hebben
dan kunt u contact opnemen met de
secretaris van de sv-rbe (zie achterzijde).

Het kost u netto *

* de genoemde percentages
zijn indicatief en kunnen
wijzigen als gevolg van
veranderingen in de belastingwetgeving. In 2019 zijn veel
verschillende percentages van
toepassing op de inkomstenbelasting, gebaseerd op het
wel of niet hebben bereikt van
de aow leeftijd. In dit rekenvoorbeeld gebruiken we de
toepasselijke percentages
voor belastingplichtigen
die in 2017 nog niet de aow
gerechtigde leeftijd hebben
bereikt.

De voordelen van periodiek schenken
•

•
•
•

Alle giften zijn aftrekbaar, er geldt geen
drempel. Wel is een maximumbedrag
van € 1.250 per jaar op de verhoging van
toepassing.
U krijgt een groot deel van uw gift terug
van de Belastingdienst.
U kunt meer aan de sv-rbe doneren,
zonder dat u dit extra geld kost.
De sv-rbe en daarmee de Residentie
Bach Ensembles zelf, kunnen gedurende
minimaal 5 jaar op uw steun rekenen.

Vermelding in testament
Denk ook aan de mogelijkheid om de
sv-rbe in uw testament te vermelden als
(mede)erfgenaam of om een legaat in te
stellen, waarmee u iets blijvends achter
laat. Met uw steun kunnen wij mensen in
en buiten de concertzaal blijven inspireren en geeft u toekomstige generaties
de kans om zelf de magie van klassieke
muziek te ontdekken

Steun
ons met uw
gift!
Hartelijk
dank!

Residentie Bach Ensembles: koormuziek van hoog niveau
Sinds 1 januari 1999 zijn het Residentie Bachkoor (rbk *1872),
het Residentie Kamerkoor (rkk *1977), het Residentie Bachorkest
(rbo *1962) en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk (sck *1962)
verenigd in de Residentie Bach Ensembles (rbe). De rbe programmeren
naast de maandelijkse cantatediensten in de Kloosterkerk verschillende
andere concerten waarbij koormuziek centraal staat. Beide koren
worden regelmatig gevraagd om in het professionele circuit op te
treden, bijvoorbeeld met het Residentie Orkest of tijdens het Festival
Classique. Ook brengen beide koren regelmatig – al dan niet in opdracht
gecomponeerde – werken in première. Jaarlijks wordt medewerking
verleend aan de nationale herdenking bij het Indisch Monument te
Den Haag.
Het repertoire van de ensembles beperkt zich niet tot Bach maar omvat
vele werken uit andere stijlperioden. Uitgevoerd werden composities van
onder andere Mozart, Brahms, Schubert, Rossini, Verdi, Fauré en Britten.
De vaste dirigent en artistiek leider van de Residentie Bach Ensembles is
Jos Vermunt.

koormuziek
in den haag
Neem voor meer informatie contact met ons op:
Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles
Barnsteenhorst 386
2592 es Den Haag
telefoon 06 - 30 17 47 63
secretaris sv-rbe: vriendenrbe@gmail.com
www.bachensembles.nl
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Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles
Bankrekening: nl86 ingb 0002 9510 55
rsin: 811458246

