
De historie van Bergen moet bewaard blijven, wij lopen over van de ideeën,
nu de financiën nog:

Heel veel Bergenaren dragen de Historische Vereniging Bergen een warm nart toe, de verschillende
commissies/werkgroepen zijn zeer enthousiast en willen aan de slag met een aantal projecten waarbij o.a.
ook de schooljeugd wordt betrokken. Hiervoor is financiële ondersteuning onontbeerlijk, daarom doen
wij een beroep op en hebben de mogelijkheden voor op een rij gezet. Mocht ondersteuning overwegen,
dan is het mogelijk om onder speciale voorwaarden geld beschikbaar te stellen, gift, legaat of erfstelling.

Mogelijkheden tot schenking of nalatenschap
1. Het vermaken van een legaat of erfstelling in uw testament.
2. Het doen van giften (eenmalig).
3. Het doen van giften in de vorm van een periodieke uitkering.
(zie volmacht bij de website www.hvb-nh.nl onder Administratie.).

Mogelijkheid 1
Het is mogelijk om in uw testament een legaat of erfstelling ten gunste van de HVB op te nemen. hiervoor
is een notariële akte nodig.

Mogelijkheid 2
Indien eenmalig een gift/schenking doet, dan kunt het geschonken bedrag in uw aangifte
inkomstenbelasting in box 1 aftrekken van uw inkomen van dat jaar, minus de voor u geldende drempel.

Mogelijkheid 3
Indien jaarlijks een gift/schenking wilt doen, kan dat notarieel vastgelegd worden. U bepaalt dan zelf
hoeveel jaar u wilt schenken, met een wettelijk minimum van vijf jaar.
Deze schenkingen zijn in het geheel aftrekbaar binnen de aangifte inkomstenbelasting in box 1.
Er gelden geen drempels. Dit betekent voor mensen van 65 jaar en ouder, 15.6% tot maximaal 52%,
afhankelijk van uw belastbaar inkomen, dat u van de belastingdienst terug ontvangt.
Is men jonger dan 65 jaar dan kunt 33.5 tot maximaal 52% van de belastingdienst terug ontvangen. Ook
weer afhankelijk van uw belastbaar inkomen.

De Historische Vereniging Bergen is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder
dossiernummer 11030. kunt ons vinden op de site van de belastingdienst onder de Alfabetische lijst van
Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Vanaf 1 januari 2006 zijn de erkende goede doelinstellingen in het geheel geen schenking- of
successierecht meer verschuldigd over de schenkingen, legaten of erfstellingen die zij ontvangen (zie
punt 1).

Ais u overweegt mee te doet laat het ons weten, dan nemen wij graag contact met op via onze voorzitter
de meer N. Wee!, telefoonnummer 072-5812106 of de penningmeester Marry Ranzijn, telefoonnummer
072-5814228.

Lidmaatschap voor het leven.
Wij bieden aan om door middel van een eenmalige storting, lid te worden voor het leven. betaalt dan geen
jaarlijkse contributie meer en blijft van ons dezelfde faciliteiten ontvangen. Bij overlijden gaat het
lidmaatschap automatisch over naar de langstlevende partner. Om van de mogelijkheid `lid voor het leven’
gebruik te kunnen maken bedraagt de eenmalige storting minimaal € 6500,00 (uiteraard, meer mag ook).

http://www.hvb-nh.nl

