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Welkom als donateur  
of Key Friend  

Donateurs ontvangen driemaal per jaar de digitale 
nieuwsbrief. 

Key Friends (meerjarige donateurs) bieden wij: 
• driemaal per jaar de digitale nieuwsbrief; 
• jaarlijkse ontmoeting voor Key Friends met muziek 

en een blik op de horizon;  
• vrij- en reductiekaarten voor optredens en events; 

• exclusieve kijkjes achter de schermen, zoals bij 
repetities en voorbereidingen van producties. 

Culturele Algemeen Nut Beogende Stichting 

Keys to Music Foundation is een door de overheid 
erkende culturele Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Hierdoor zijn uw bijdragen in de komende 

jaren voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 
Een eenmalige gift is beperkt aftrekbaar voor uw 
inkomstenbelasting; er geldt een drempel van 1% van 
uw verzamelinkomen. Periodieke giften (minimaal vijf 
jaar) zijn volledig aftrekbaar zonder aftrekdrempel. 

Schenkingsvoorbeeld 
Stel, u schenkt minimaal 5 jaar 1.000 euro per jaar. Dan 
mag u voor de aftrek voor de inkomstenbelasting dit 
bedrag bij de aangifte verhogen tot 125%, dus tot 1.250 

euro. Valt u in het tarief van 52%? Dan krijgt u van elke 
geschonken 1.000 euro maar liefst 650 euro van de 
Belastingdienst terug (52% van 1.250 euro).  
Een gift van 1.000 euro kost u dan nog maar 350 euro.  
Zie voor meer voorbeelden bijgaande tabel. 

U kunt dit formulier per post versturen naar: 
Keys to Music Foundation 
Engel de Ruijterstraat 13 
3621 CT Breukelen 

of de gegevens en uw schenkingskeuze mailen naar: 
info@keystomusicfoundation.com 

Naam 

Adres 

Telefoon 

E-mail 

О Meerjarige schenking  Ik wil Keys to Music 

Foundation vijf jaar lang een hart onder riem 
steken en word Key Friend. Schenking per jaar:  
 
  €  

  

О  Eénmalige schenking  Ik draag Keys to Music 
Foundation een warm hart toe en schenk éénmalig:  
 
  € 

Wij bedanken u van harte voor uw donatie! Binnen 
twee weken sturen wij u een e-mail waarin informatie 

is opgenomen over de verdere opvolging van uw 
toezegging. 
Bij meerjarige schenkingen ontvangt u van Keys to 
Music Foundation de overeenkomst Periodieke 
schenking in geld. Deze overeenkomst garandeert bij 

de aangifte Inkomstenbelasting een aftrekpost van 
125% van uw donatie. 

Keys to Music Foundation 
Daria van den Bercken, directeur 

daria@keystomusicfoundation.com 

Bestuur   
Jan Zoet, voorzitter 
Haddo Meijer, secretaris 

Paul Jeroen Willems, penningmeester

http://www.keystomusicfoundation.com
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Voorbeeld meerjarige schenking van € 1.000 (per jaar over periode van vijf jaar)

Verzamelinkomen € 65.000 Verzamelinkomen € 45.000 Verzamelinkomen € 25.000

U schenkt jaarlijks € 1.000 U schenkt jaarlijks € 1.000 U schenkt jaarlijks € 1.000

100% + 25% (uw 
aftrekpost)

€ 1.250 100% + 25% (uw 
aftrekpost)

€ 1.250 100% + 25% (uw 
aftrekpost)

€ 1.250

1% drempel nvt 1% drempel nvt 1% drempel nvt

Teruggaaf bij 52%-tarief € 650 Teruggaaf bij 42%-tarief € 525 Teruggaaf bij 37%-tarief € 462

U betaalt werkelijk € 350 U betaalt werkelijk € 475 U betaalt werkelijk € 538

Voorbeeld éénmalige schenking van € 1.000

Verzamelinkomen € 65.000 Verzamelinkomen € 45.000 Verzamelinkomen € 25.000

U schenkt € 1.000 U schenkt € 1.000 U schenkt € 1.000

100% + 25% (uw 
aftrekpost)

€ 1.250 100% + 25% (uw 
aftrekpost)

€ 1.250 100% + 25% (uw 
aftrekpost)

€ 1.250

1% drempel € 650 1% drempel € 450 1% drempel € 250

Aftrekbaar € 600 Aftrekbaar € 800 Aftrekbaar € 1.000

Teruggaaf bij 52%-tarief € 312 Teruggaaf bij 42%-tarief € 336 Teruggaaf bij 37%-tarief € 370

U betaalt werkelijk € 688 U betaalt werkelijk € 664 U betaalt werkelijk € 630


