Schenkingen en legaten - ANBI
De Historische Kring Abcoude Baambrugge is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI) Dat
heeft fiscale voordelen, zowel voor de vereniging als voor mogelijke schenkers.
Wanneer u de Kring tijdens uw leven of bij testament wilt gedenken, bestaan hiervoor enkele voor u fiscaal
interessante mogelijkheden. Wie aan de Kring een gift doet, kan dit doen in de vorm van een eenmalige
schenking of in de vorm van een periodieke uitkering. Deze periodieke uitkering is doorgaans de meest
aantrekkelijke voor de schenker, als deze in tenminste vijf termijnen wordt gedaan, geheel aftrekbaar is van
de inkomsten van de schenker.
Bij testament kan de erflater de Kring voor het geheel of voor een deel tot erfgenaam benoemen of de Kring
een legaat in geld nalaten. Dit dient door een notaris te worden vastgelegd.
De Europese Commissie heeft op 20 maart 2013 het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25% voor giften van
particulieren aan culturele Anbi's goedgekeurd. Dit betekent dat gevers een kwart meer mogen aftrekken
(over een bedrag van maximaal € 5.000, tot en met 2017). Met ingang van 1 januari 2012 is deze multiplier
opgenomen in de Geefwet.
Vanaf 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst een aantal voorwaarden voor ANBI's gesteld. Deze omvatten
het op onze internetsite vermelden van de volgende gegevens:
De naam
Vereniging Historische Kring Abcoude-Baambrugge
Fiscaal Nummer 8165.89.550
Contact gegevens
Secretaris Mw. Ch.H.Leijenaar-Trenning Piet van Wijngaerdtlaan 58 1391 AX Abcoude
Bestuur
Dhr. R. Post, waarnemend voorzitter
Mevr. Ch.H. Leijenaar-Trenning, secretaris
Dhr. H. A. Aalders, penningmeester
Dhr. A.T.G. Pepping
Beleidsplan
Het beleid van de vereniging is er op gericht, de geschiedenis van Abcoude en Baambrugge onder de
aandacht te brengen door middel van het houden van bijeenkomsten en lezingen; Het verstrekken, uitgeven
of doen uitgeven van publicaties; Het organiseren van excursies. Alsmede het opzetten of ondersteunen van
historische documentatie.
Beloningsbeleid
Aan de bestuursleden alsmede de vrijwilligers wordt geen vergoeding verstrekt.
Doelstelling
De vereniging heeft tot doel het bevorderen der kennis van de geschiedenis van Abcoude en Baambrugge en
hun directe omgeving.

Uitgeoefende Activiteiten
Uitgave van de Angstelkroniek. Periodiek over de historie van Abcoude en Baambrugge.
Het jaarlijks organiseren van een tweetal lezingen.
Het organiseren van een jaarlijkse excursie.
Het in stand houden van een Website.
Het onderhouden van contacten met andere historische verenigingen in de regio.

