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lu i steren

z ien

beleven

Steun
ons met
uw gift!



U maakt over

€ 100,00

€ 250,00

€ 500,00

€ 100,00

€ 250,00

€ 500,00

€ 100,00

€ 250,00

€ 500,00

Aftrekbaar

€ 125,00

€ 312,50

€ 625,00

€ 125,00

€ 312,50

€ 625,00

€ 125,00

€ 312,50

€ 625,00

% Inkomstenbelasting

36,5 %

40,8 %

52 %

Het kost u feitelijk *

  € 54,38

€ 135,94

€ 271,87

  € 49,00

€ 122,50

€ 245,00

  € 35,00

  € 87,50

€ 175,00

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

* de genoemde percentages zijn indicatief en kunnen wijzigen als gevolg van veranderingen
   in de belastingwetgeving

Steun de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk  
met uw gift! 

Koestert u mooie herinneringen aan de cantatediensten in de Klooster-
kerk? Komt u al jaren als kerkganger naar deze bijzondere diensten en 
geniet u van de weergaloze muziek van Bach? Beloon dan de Stichting 
Cantatediensten Kloosterkerk met een daverend applaus: uw gift aan ons! 

Giftenaftrek
Giften aan de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk (sck) zijn door-
gaans aftrekbaar omdat deze is erkend als culturele anbi (algemeen nut 
beogende instelling). 
De Geefwet maakt uw schenking aan sck fiscaal nóg aantrekkelijker. Deze 
zorgt namelijk voor een extra stimulans in de giftenaftrek voor giften 
aan culturele anbi’s. sck is zo’n culturele anbi. U kunt uw gift voor 125 % 
aftrekken bij de fiscus. Met andere woorden: omdat de Belastingdienst via 
een grotere aftrek meebetaalt, kunt u fors meer doneren zonder dat u dat 
netto meer kost! 

Het voorbeeld gaat er vanuit dat uw giften de door de fiscus ingestelde 
drempel overschrijden.
Maar… dat is niet nodig als u de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ 
met ons aangaat. 
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met uw
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Periodieke gift
Het is dus mogelijk om uw bijdrage aan de Stichting Cantatediensten 
Kloosterkerk volledig (dus zonder drempel of plafond) af te trekken indien 
u deze in een schriftelijke overeenkomst vastlegt; een notariële akte is 
hiervoor niet nodig. In deze overeenkomst doet u de toezegging geduren-
de (minimaal) 5 jaar ten minste 1x per jaar een vast bedrag aan de sck te 
schenken. Deze gift levert, ongeacht of u de drempel haalt, belastingvoor-
deel op van ten hoogste 52 %.
Stel, u ondersteunt de sck al en geeft nu €  125,– per jaar. Maakt u daar een 
periodieke schenking van, dan is de volledige gift aftrekbaar van de belas-
ting (in dit voorbeeld tegen 52 %). De schenking kost u op deze manier 
slechts € 44,– per jaar. 
Wilt u het belastingvoordeel volledig ten goede laten komen aan de 
cantatepraktijk van de sck? Dan kunt u jaarlijks € 357,–- schenken, terwijl 
het u slechts € 125,– netto kost. Dankzij het belastingvoordeel ontvangt 
sck een hogere gift over een langere periode. Die steun kunnen wij goed 
gebruiken! 

Het afsluiten van een periodieke schenking is makkelijk. De Belasting-
dienst heeft hiervoor een aantal formulieren opgesteld. U kunt dit docu-
ment als pdf (digitaal in te vullen) downloaden op onze website  
(www.bachensembles.nl) of u neemt even contact op met de zakelijk lei-
der. Wij sturen u graag alle benodigde informatie toe en kunnen assisteren 
bij het invullen. Van elk formulier bestaan twee exemplaren; één voor u als 
schenker en een exemplaar voor onze administratie.

De voordelen van periodiek schenken
• Alle giften zijn aftrekbaar, er geldt geen drempel. 
• U krijgt een groot deel (tot 52 %) van uw gift terug van de Belastingdienst.
• U kunt meer aan de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk doneren, 

zonder dat u dit extra geld kost.
• sck kan gedurende minimaal 5 jaar op uw steun rekenen.

Vermelding in testament
Vermeld sck in uw testament als (mede)erfgenaam of stel een legaat in en 
laat iets blijvends achter. Met uw steun kunnen wij mensen in en buiten de 
Kloosterkerk 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 Resi-
dentie 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 maan-
delijkse cantatediensten in de Kloosterkerk verschillende andere concer-
ten waarbij koormuziek centraal staat. Beide koren worden regelmatig 
gevraagd om in het professionele circuit op te treden, bijvoorbeeld met 
het Residentie Orkest of tijdens Festival Classique. Ook brengen beide 
koren regelmatig – al dan niet in opdracht gecomponeerde – werken in 
première. Jaarlijks wordt medewerking verleend aan de nationale herden-
king 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 anderen Brahms, Schubert, Britten, Wagenaar en Bruckner.  
De vaste dirigent en artistiek leider van de ensembles is Jos Vermunt. 

Stichting Cantatediensten Kloosterkerk
Bankrekening: nl60 ingb 0001 9913 20
rsin: 816172092

Neem voor meer informatie contact met ons op 
Stichting Cantatediensten Kloosterkerk 
Postbus 13129

2501 ec Den Haag
telefoon 070 - 711 89 79
Penningmeester: a.garretsen@gmail.com  of 
zakelijk leider: info@bachensembles.nl 
www.bachensembles.nl 

koormuziek
in den haag
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