- campagne periodieke schenking -

‘GEEF MEER OM GROEN’
Campagne periodieke schenking aan de NTs
De Nederlandse Tuinenstichting heeft de afgelopen jaren veel
inspanningen geleverd voor het beschermen en in stand houden
van groen cultureel erfgoed. Met, zoals u weet, veel goede resultaten.
Tekst: Suzanne Kooij

Ondanks de economische crisis houdt de NTs
zich goed staande. Maar met meer geld kunnen
we een extra impuls geven aan het in stand houden van bijzondere tuinen en parken en kunnen
we onze stichting voor de toekomst veilig stellen.
U, als trouwe donateur, kunt hieraan bijdragen.

periodiek schenken en de fiscale voordelen kunt
u contact opnemen met Suzanne Kooij via ons
bureau. Zij staat u met raad en daad terzijde. Via
de website, de NTs-nieuwsbrief en ons komende
betalingsverzoek zullen wij u verder infomeren
over de periodieke schenking en de NTs.

Geef meer geld voor groen, zonder dat het
u een cent extra kost
Hierbij helpt de politiek ons een handje: dankzij
de nieuwe regels voor periodiek schenken, kunt
u nu uw gift veel gemakkelijker dan voorheen
volledig aftrekbaar maken. U hoeft namelijk geen
kostbare notariële akte meer te laten opmaken
wanneer u periodiek wilt schenken.
Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot 52% van
uw donatie van de fiscus terugkrijgen. Door dit
belastingvoordeel kunt u nu jaarlijks veel meer
aan de NTs schenken zonder dat het u meer kost.
De enige voorwaarde is dat u minimaal gedurende
een periode van vijf jaar schenkt. U geeft dus
meer, terwijl het u niets extra kost. En zo ontvangt
de NTs tot meer dan het dubbele van uw netto
gift. U hoeft alleen een formulier in te vullen. De
NTs regelt de rest. Wie wil dit nu niet?

Geef meer om groen en help de NTs meer te
bereiken.

Donatie omzetten in periodieke schenking
De NTs gaat de komende periode al haar
donateurs verzoeken hun jaarlijkse of vijfjaarlijkse
donatie om te zetten in een periodieke schenking.
Bij het betaalverzoek voor 2015 ontvangen alle
donateurs een verzoek om hierop over te gaan.
Nu al overstappen? Meer weten?
Bij dit Tuinjournaal treft u een folder aan over
periodiek schenken met daarbij een volmacht die
u kunt invullen en opsturen. De informatie staat
ook op onze website. Voor al uw vragen over
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periodieke schenking
nts

uw schenking
u schenkt

€ 80

en betaalt

€ 47

belastingdienst

€ 33

nederlandse
tuinenstichting
krijgt

€ 80

zonder periodieke schenking
uw schenking
u schenkt

€ 47

en betaalt

€ 47

nts
nederlandse
tuinenstichting
krijgt

€
€150
47

