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MEMO 

Onderwerp : Informatie in verband met giften aan een ANBI (o.a. Stichting TAK Nederland) 

Datum  :  Juli 2017 

Aan  : Donateurs / begunstigden van de Stichting TAK Nederland 

 

Geachte donateur / begunstigde, 

Hierbij wil het bestuur van de Stichting Tuungane Amani Kenya Nederland (voorheen Stichting Inter-

Act) vanaf nu te noemen: TAK Nederland) u informeren over wijzigingen in de Belastingwetgeving per 

1 januari 2014 in relatie tot uw donaties aan Sticting TAK Nederland. 

Indien u overweegt om van de mogelijkheden die hieronder worden vermeld gebruik te maken, kunt u 

het bestuur daarover informeren. Het bestuur draagt er dan zorg voor dat, hetzij een notariële acte 

wordt opgesteld op kosten van Stichting TAK Nederland, hetzij een schenkingsovereenkomst tussen 

de gever en Stichting TAK Nederland wordt opgesteld. 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE STICHTING TAK NEDERLAND 

Statutaire naam  

Rechtsvorm 

KvK-nummer 

RSIN 

ANBI 

Statutaire zetel/ contactadres 

 

 

 

 

Datum akte van oprichting 

 

 

Bestuurssamenstelling SFC 

 

 

 

 

 

Stichting Tuungane Amani Kenya Nederland (in kort: TAK 
Nederland 

Stichting 

32108023 

8147.49.872 

Stichting TAK Nederland, voorheen Stichting Inter-Act is sinds 
12-04-2005 een Algemeen Nut Beogende Instelling 

Adres: Baanhoek 391 

3361 GG Sliedrecht 

Email: admin@takafrica.org 

 

12-04-2005 (Stichting Inter-Act) 

Overgegaan in Stichting TAK Nederland in 2017) 

 

Ellen van den Hil, voorzitter  

Vacant, penningmeester. 

Yvonne Verhallen, secretaris. 

Helene Van der Roest, lid 

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders). 

 

De stichting heeft geen betaalde werknemers. De bestuurders 
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Beloningsbeleid 

 

Doelstelling 

 

 

genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De 
bestuurders kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen van 
maximaal € 1.500,- per jaar. 

 

1. De stichting  stelt zich ten doel, de Stichting Tuungane Amani 
Kenya (verder te noemen TAK Kenya)  te ondersteunen bij haar 
activiteiten.   
2. De stichting TAK Nederland tracht haar doel te bereiken door 
middel van het werven en doorgeven van donaties ontvangen via 
Tak Nederland.  Op te treden als intermediair t.b.v. de inzet van 
Nederlandse professionals (volunteers).  
Ondersteuning/advisering  bij projecten. Reflectie op 
beleidsmatige zaken en rapportages zoals 
jaarplan/businessplan/ halfjaarrapportages. Advisering op ieder 
gewenst gebied.   

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten 

doel.    
.   

 

 

 
ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING TAK NEDERLAND - GIFTEN 

 

Giften 

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.  Er zijn 2 
soorten giften: * gewone giften en  * periodieke giften 
Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken van uw belastbaar inkomen. Voor het aftrekken van 
gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. 

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften 

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden: 

 U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI). De Stichting TAK Nederland is een ANBI. 

 De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften. Voorbeelden van een tegenprestatie 
zijn: U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U 
betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek. U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor 
krijgt u een kans om geld te winnen. 

 U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften 
aan Stichting TAK Nederland hebt gedaan. 

 Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag. Voor gewone giften gelden 
een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, 
met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u 
aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw 
drempelinkomen. 
Doet u een gift aan een ANBI – Stichting TAK Nederland? Wanneer u uw aftrekpost 
berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Het maximum wordt dan verhoogd, maar met 
niet meer dan € 1.250. 

 U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. 
 

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften aan de ANBI Stichting TAK Nederland 
Uw gift is een periodieke gift als: 

 u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris en u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) 
bedragen overmaakt naar de ANBI die in de notariële akte wordt genoemd. 

 deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instelling_anbi/algemeen_nut_beogende_instelling_anbi
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instelling_anbi/algemeen_nut_beogende_instelling_anbi
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instelling_anbi/algemeen_nut_beogende_instelling_anbi
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/voorwaarden_gewone_giften/drempel_en_maximum_gewone_giften
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 u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of 
vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. 

 de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift 
 

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos 
of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden. 
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Wel is de 
verhoging van 25 % gemaximeerd met niet meer dan € 1.250,-. 
 
 
Schenkingsovereenkomst 
Met ingang van 1-1-2014 wordt hiervoor een alternatief geboden. Vanaf die datum is het mogelijk om 
periodieke giften die via een schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij worden 
vastgelegd fiscaal aftrekbaar te maken. De Belastingdienst zal hiertoe een eenvoudige model-
schenkingsovereenkomst als download bestand ter beschikking stellen op www.belastingdienst.nl .  
De gever kan dit bestand downloaden en vervolgens invullen met enkele kerngegevens betreffende 
de gift en de begiftigde instelling. Het aldus ingevulde formulier wordt door de instelling op onderdelen 
aangevuld, onder meer met een transactienummer. De instelling stuurt na het invullen van haar 
onderdelen de overeenkomst terug aan de gever en bewaart een afschrift in haar administratie. Ook 
de gever bewaart de overeenkomst in zijn administratie. Beide exemplaren moeten kunnen worden 
overlegd indien de Belastingdienst daarom vraagt. De aldus via een schenkingsovereenkomst gedane 
periodieke gift moet om aftrekbaar te zijn, gedurende haar looptijd jaarlijks worden verantwoord in de 
aangifte inkomstenbelasting van de gever. Daartoe zullen het belastingaangiftenprogramma en het 
aangifteformulier  met een specifiek veld worden uitgebreid. 
 
 

http://www.belastingdienst.nl/

