Beleidsplan Stichting De Periodieke Gift (incl historie):
Ontstaansgeschiedenis:

De stichting heeft ten doel:
"Er door haar bestaan en werkwijze voor te zorgen dat natuurlijke personen een groter deel van het
inkomen en ondernemingen een groter deel van hun winst ten goede laten komen aan kerkelijke,
levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende
instellingen, verenigingen of aan natuurlijke personen die in behoeftige omstandigheden verkeren
Stichting De Periodieke Gift bereikt dit doel door een schenkingsconstructie te ontwikkelen die
maakt dat particulieren een groter deel van hun inkomen structureel schenken aan goede
doelen en kerkelijke instellingen.
Donateurs schenken via een periodieke gift aan stichting de periodieke gift.
Zij schenken jaarlijks een van tevoren afgesproken bedrag aan stichting de periodieke gift en
geven daarbij een opdracht dit schenkingsbedrag door te schenken aan goede doelen en of
kerkelijke instellingen.
Wij vragen voor de administratieve afhandeling een jaarlijkse vergoeding van EUR 50,-- per
donateur. Dit bedrag is ter dekking van administratieve kosten en datgene wat niet benodigd is
wordt gebruikt voor financiële adoptie van weeskinderen in ontwikkelingslanden
(www.financieleadoptie.nl). Wij zijn een ideële instelling die tot doel heeft zoveel als
mogelijke gelden te werven voor goede doelen en kerkelijke instellingen.
De schenker heeft 3 voordelen:
1. Het voordeel voor de schenker is dat de aftrek op deze manier niet wordt beperkt door
het drempelinkomen (minimumdrempel 1% en maximumdrempel 10% van het
verzamelinkomen).
2. De schenker blijft maximaal flexibel in de besteding van zijn schenkingsbedrag. Het ene
jaar kan hij alles schenken aan de hartstichting, het andere jaar alles aan greenpeace
en het derde jaar kan hij zijn schenking verdelen onder 10 goede doelen en kerkelijke
instellingen.
3. Administratieve eenvoud: Er wordt 1 schenkingsakte opgemaakt i.p.v. Meerdere aktes
De maatschappij en kerkelijke instellingen hebben hierbij de volgende voordelen:
1. Er wordt meer geld besteed aan goede doelen en kerkelijke instellingen. Opzet van
stichting De Periodieke Gift is dat het voordeel van het niet hebben van de
aftrekdrempels door wordt gegeven aan de goede doelen door bruto meer te schenken.
2. Donateurs zullen zich veel eerder willen vastleggen in een periodieke gift-constructie
omdat zij flexibel blijven in hun bestedingen. Het voordeel van een periodieke giftconstructie is dat de donateur wordt verplicht gedurende minimaal 5 jaar het
vastgestelde bedrag te schenken.
Tot nu toe:
Wij zijn van 2006 tot eind 2010 (zonder veel reclame te maken) gegroeid naar 210 donateurs
die jaarlijks via onze stichting plm EUR 700.000 schenken. Daarbij schenken zij gemiddeld aan
5 goede doelen en/of kerkelijke instellingen.
Onze
in:
2007
2007
2007

schenkingsconstructie is door de landelijke media opgepakt hetgeen heeft geresulteerd
– “beste keus” Consumentenbond
– “3e prijs Product van het jaar” – Financiele Telegraaf
tot en met 2010 – constructie specifiek vermeld in de Elsemier Belastingalmanak.

In 2010 heeft het ministerie van financiën beslist dat onze schenkingsconstructie nog
maximaal 5 jaar aangeboden mocht worden aan de bestaande donateurs en dat de constructie
vanaf 2011 niet meer mag worden aangeboden aan nieuwe donateurs. Onze
schenkingsconstructie mag dus nog worden aangeboden tot en met 2014. Daarna mogen wij
de schenkingsconstructie ook nog aanbieden, maar dan zijn wel de aftrekdrempels van kracht.
Vanaf 2011 hebben wij contact gezocht met de financieel specialisten van de politieke partijen
die in de 2e kamer vertegenwoordigd zijn met het verzoek de staatssecretaris te bewegen de
constructie zoals wij die hanteren weer in aanmerking te laten komen voor de fiscale
faciliteiten van een periodieke gift.
Beleidsplan 2013 e.v.:
Wij willen in 2013 nog een ultieme poging doen om via de staatssecretaris de fiscale faciliteiten
van een periodieke gift weer van toepassing te doen zijn op onze schenkingsconstructie OF de
wetgeving zodanig aan te passen dat er voor “loketstichtingen” (zo heeft het ministerie onze
stichting betiteld) een specifieke plek komt in de wetgeving.
D'66 en de Pvda zijn ons gunstig gezind en willen hiertoe activiteiten gaan ondernemen.
Wij willen u in ieder geval verzoeken onze ANBI status te verlengen tot en met 2014, tot
zolang mag de schenkingsconstructie aan de bestaande donateurs aangeboden worden. Wat
wij na die tijd gaan doen hangt af van de beslissing van de staatssecretaris. Wij houden u op
de hoogte.
Onze website is gericht op eventuele nieuwe donateurs. Wij vermelden daar ook op dat wij
onze schenkingsconstructie niet meer mogen aanbieden. Deze bieden wij dus nog wel aan aan
onze bestaande donateurs. Emailadres: www.deperiodiekegift.nl
Ik wil u verzoeken, indien er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn, contact
met ons op te nemen via email: info@deperiodiekegift.nl of via telefoonnr: 06-83643833.
met vriendelijke groet,
Hans Moor,
Stichting De Periodieke Gift.

