U wilt schenken?
De ‘Stichting Zijper Museum’ is blij met
elke (financiële) ondersteuning.

Schenkingen
Met enige regelmaat worden ons zaken aangeboden dan wel in bruikleen gegeven
die in de meest algemene zin raakvlakken hebben met “de Zijpe”. Vaak zijn dat
boeken, voorwerpen, zoals gereedschappen en huishoudelijke artikelen uit vroeger
tijd en foto’s. Dergelijke schenkingen kunnen in zijn algemeenheid direct worden
afgehandeld door middel van een schenkingsformulier. Beide partijen tekenen in
dat geval voor akkoord.
Anders ligt het met financiële schenkingen. Het beheer hiervan ligt om juridische
en fiscale redenen namelijk bij de Melchior Stichting, die op haar beurt eventuele
gelden beschikbaar stelt aan de ‘Stichting Zijper Museum’. De naam Melchior is
ontleend aan het echtpaar Melchior. De heer Melchior, geboren in Oudesluis en
op 86-jarige leeftijd in 1968 gestorven, is de grondlegger geweest van wat nu het
‘Zijper Museum’ is. De Melchior Stichting en de Stichting Zijper Museum zijn dan
ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Fiscaal aantrekkelijk
Eenmalig of jaarlijks schenken
Een eenmalige of jaarlijkse schenking aan de Melchior Stichting ten behoeve van
het ‘Zijper Museum’ is altijd welkom. Indien de schenking meer dan 1% en minder
dan 10% van uw verzamelinkomen bedraagt, is dit bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Periodiek notarieel schenken.
Indien u meerdere jaren achter elkaar door middel van de Melchior Stichting wilt
schenken aan het museum, is het fiscale voordeel optimaal.Wie namelijk vijf jaar of
langer een vast bedrag schenkt en deze schenking ook notarieel vastlegt, kan het
bedrag elk jaar voor 100% van de inkomstenbelasting aftrekken, zonder minimum
of maximum.
Ook voor het museum levert een dergelijke periodieke schenking veel voordeel
op. Voorbeeld: u schenkt momenteel zonder notariële akte € 100,- per jaar. Met
een notariële akte kunt u € 162,- geven, terwijl het u dankzij de fiscale aftrek netto
precies evenveel kost als voorheen: namelijk € 100,-. Hoe hoger de belastingschijf,
hoe groter ook het voordeel.

Eenvoudig te regelen
Een eemalige schenking doet u door een bedrag over te maken naar rekeningnummer 8838984 ten name van de Melchior Stichting. Een mogelijke periodieke
schenking kan eenvoudig worden vastgelegd in een notariële akte. Deze akte kan
worden opgemaakt door uw eigen notaris dan wel door de notaris die het museum bijstaat. In dat laatste geval neemt de ‘Melchior Stichting’ de notariskosten voor
haar rekening (bij een schenking van minimaal vijf jaar en een bedrag van tenminste
€ 100,- per jaar). Onze notaris zal vervolgens de conceptakte opstellen, waarna wij
de akte met een begeleidende brief naar u toesturen.

Nalaten via een erfstelling.
U kunt het Zijper Museum tot (mede-)erfgenaam benoemen in uw testament. Met
een erfstelling bepaalt u zelf welk percentage van uw erfenis naar de ‘Melchior
Stichting’ gaat. In tegenstelling tot natuurlijke personen kunnen wij, dankzij de vrijstelling van successierecht, het gehele bedrag inzetten voor ons werk.

Nalaten via een legaat.
Indien u het Zijper Museum niet tot (mede-)erfgenaam wilt benoemen, maar wel
een bedrag wilt nalaten, kunt u kiezen voor een legaat. Een legaat is een door u zelf
bepaald geldbedrag dat door de notaris wordt vastgelegd in uw testament.Voor elk
legaat geldt dat het Zijper Museum conform zijn doelstelling dit legaat in enigerlei
vorm moet aanwenden.

ANBI STATUS.
De belastingdienst merkt de ‘Melchior Stichting’ aan als een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Het voordeel daarvan voor u is dat u uw gift(en) geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. Het voordeel voor ons
museum is dat wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen belasting zijn
verschuldigd. Dit is voor u goed om te weten, want ieder bedrag dat u ons schenkt
of nalaat kan door ons, ongeacht de hoogte van het bedrag, voor 100% worden
besteed aan onze doelstelling.
Met uw schenking, of legaat of erfenis kunnen wij ons werk voortzetten.Voor meer
informatie over schenken en nalaten kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij
staan u uiteraard graag te woord. Ook kunt u informatie verkrijgen bij uw notaris
dan wel bij het Zijper Notaris Kantoor, gevestigd te Schagerbrug.

Antwoordkaart.

‘Stichting Zijper Museum’
Schagerweg 97d
1751 CB Schagerbrug

Formulier éénmalige machtiging periodiek notarieel schenken.
Voorna(a)m(en)
:					
m/v
Achternaam
:
Adres en huisnummer
:
Geboorteplaats en - datum :
Gehuwd
:
ja / neen
(indien gehuwd a.u.b. de echtgeno(o)t(e) laten meetekenen)
Legitimatiebewijs
: paspoort/rijbewijs/ ID-kaart met nummer
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e):
Achternaam
:
Uw E-mailadres
:

*

Geeft hierbij te kennen de ‘Melchior Stichting’,
gevestigd te ‘t Zand, Keinsmerweg 58, 1756 AH gedurende minimaal vijf jaar te zullen ondersteunen met een periodieke uitkering elk jaar groot €
ingaand in
het jaar
en eindigend in het jaar
De ondergetekende machtigt hiertoe bij dezen eenmalig één van de medewerkers van het
Zijper Notariskantoor, Schagerweg 53, 1751 CA te Schagerbrug (0224 571641) om namens
de ondergetekende de notariële akte van een periodieke schenking aan de ‘Melchior Stichting’
te ondertekenen.
Getekend te 						
Invullen en mede ondertekenen door de echtgeno(o)t(e):

d.d. 				

Voorna(a)m(en)		
:
Achternaam		
:
Geboorteplaats en - datum :
Legitimatiebewijs		
: paspoort/rijbewijs/ID-kaart met nummer
*
Verklaart hierbij toestemming te geven aan de medeondergetekende tot het doen van de schenking.

Getekend te 						

d.d.

• Wij verzoeken u dit machtigingsformulier samen met een kopie van (beide) legitimatiebewijzen portvrij te sturen naar de ‘Melchior Stichting’, op bovengenoemd adres.

