
Donateurs maken het verschil voor  

Keys to Music Foundation! 

Het verschil is tweeledig. Enerzijds bieden 

(meerjarige) donateurs continuïteit voor de 

stichting. Anderzijds bieden zij door hun donaties 

een proactieve basis voor financieringsaanvragen 

van KTMF bij andere partijen, zoals subsidie-

fondsen en sponsoren. 

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.

We zien uw aanmelding als donateur of Key Friend 

graag tegemoet via het formulier op onze website. 

U kunt ook per mail contact met ons opnemen.

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. Enkele 

inzichtelijke rekenvoorbeelden zijn als pdf te 

downloaden via onze website.

Voor: Artist-in-Residency bij Los Angeles Chamber Orchestra. 

Achter: TED Talk van Daria in Berlijn, zie ook ted.com

Contact

Stichting Keys to Music Foundation

Engel de Ruijterstraat 13

3621 CT Breukelen

Daria van den Bercken, directeur

daria@keystomusicfoundation.com

Organisatie    

info@keystomusicfoundation.com

Bestuur  

Jan Zoet, voorzitter

Haddo Meijer, secretaris

Paul Jeroen Willems, penningmeester

Kamer van Koophandel: 66243033

RSIN: 856459240

BTW: NL856459240.B.01

Rabobank IBAN: NL82 RABO 0310 9817 43

keystomusicfoundation.com



Keys to Music Foundation

Onder de bezielende leiding van Daria van den 

Bercken geeft Keys to Music Foundation (KTMF) 

de kracht van klassieke muziek op innovatieve 

wijze vorm. Tradities en betreden paden worden 

gecombineerd met nieuwe vormen en technieken, 

grenzen worden verkend, horizonnen verbreed. 

Met de projecten spreekt KTMF de hedendaagse 

mens aan, een breed publiek van jong tot oud. 

KTMF biedt kunstenaars een partnership om 

ambities die met de stichting gedeeld worden, 

vorm te geven en te realiseren. De stichting 

richt zich op makers die met hun performances 

meerdere zintuigen raken en associatief werken. 

Respect voor de authenticiteit van de kunstenaar 

en de wijze waarop hij zijn kunst wil uitdragen,  

zijn voor KTMF belangrijke waarden bij het 

aangaan van samenwerking. 

Door de aard, vorm en uitvoering van de 

activiteiten inspireren kunstenaars hun publieken. 

De producties dragen bij aan een positieve 

ontwikkeling van de (podium)kunsten,  

(her)waardering van het erfgoed en sociale 

cohesie in onze samenleving. 

Daria van den Bercken

Daria van den Bercken maakte afgelopen jaren 

internationaal furore als pianiste. Zij speelt 

met orkesten in binnen- en buitenland zoals 

Rotterdams Philharmonisch Orkest, Seoul 

Philharmonic Orchestra en Los Angeles Chamber 

Orchestra. Sony Classical bracht enkele albums 

uit die internationaal lovend werden ontvangen.  

In 2012 won Daria de Amsterdamprijs voor de Kunst. 

Vanuit het musiceren initieerde zij spraakmakende 

multimediale projecten zoals Handel at the Piano 

en Keys to Mozart. Om de muziek van Händel meer 

bekendheid te geven, reed ze pianospelend langs 

de Amsterdamse grachten en speelde ze zelfs 

hangend aan een hijskraan boven haar publiek. 

‘Pure, onbevangen verbazing’, is wat haar drijft, 

zoals ze in een populaire TED Talk uitlegt. Deze 

presentatie werd wereldwijd door bijna 1 miljoen 

mensen bekeken.

 

Waarom Keys to Music Foundation 

ondersteunen?

In deze tijd van cultureel ondernemerschap is 

het van groot belang dat instellingen voor een 

sluitende exploitatie van hun projecten niet 

alleen een beroep doen op (overheids)fondsen. 

Fondsen eisen terecht dat culturele instellingen 

maximaal creatief zijn bij het ontwikkelen 

van projecten en de financiering daarvan. 

Inmiddels staat bij vele fondsen het principe van 

‘matching’ hoog in het vaandel. 

KTMF staat bij de financiering van projecten 

voor een mix van publieksinkomsten, subsidies 

en bijdragen van particulieren en bedrijven. 

Omdat een aantal projecten een uitvoeringsduur 

heeft van meerdere seizoenen, is het van 

cruciaal belang dat de stichting een solide 

financiële basis heeft met zekerheden over een 

langere periode. 

Van links naar rechts:

Een nieuw publiek – Projectpartner: 24classics.com

Daria van den Bercken (Foto Andreas Terlaak)

Daria bij Podium Witteman
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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


