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Giftenreglement Stichting Steunfonds Groep Omtzigt 

 
Artikel 1 – Het begrip gift 

a) Als gift worden beschouwd een door de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt om niet 

ontvangen geldsom die voldoet aan het gestelde in artikel 3 van dit reglement; 

b) Kwijtscheldingen van schulden van de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt, waaronder 

declarabele maar nog niet in rekening gebrachte kosten, kunnen eveneens als gift worden 

aangemerkt. 

 

Artikel 2 – Toelaatbaarheid van giften 

a) Giften waarvan de herkomst niet vast te stellen is, worden niet geaccepteerd; 

b) Giften die kennelijk gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke 

begunstiging, worden niet geaccepteerd. 

 

Artikel 3 – Bedragen giften  

a) Giften tot een bedrag van € 500,- kunnen via een voorziening op de website 

www.steunfondsomzigt.nl kenbaar gemaakt worden en via de website direct betaalbaar 

worden gesteld ten gunste van de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt;  

b) Giften tussen een bedrag van € 500,- en € 1.000, - kunnen via een melding op de website 

www.steunfondsomtzigt.nl kenbaar gemaakt worden onder vermelding van naam, adres, 

woonplaats en mailadres van de gever. Er wordt daarna door het bestuur met de potentiële 

gever contact opgenomen over betaalbaar stelling; 

c) Giften boven een bedrag van € 1.000, - (per jaar) worden niet geaccepteerd; 

d) Giften die ontvangen worden boven de maximaal gestelde bedragen (zie art. 7 – 

Slotbepalingen) worden teruggestort op de bankrekening van de begunstiger. 

 

Artikel 3 – Bedragen giften  

e) Giften tot een bedrag van € 1.000,- kunnen via een voorziening op de website 

www.steunfondsomtzigt.nl kenbaar gemaakt worden en via de website direct betaalbaar 

worden gesteld ten gunste van de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt;  

f) Giften boven een bedrag van € 1.000, -  worden teruggestort op de bankrekening van de 

begunstiger; 

g) Giften uit het buitenland, afkomstig van personen met een niet-Nederlandse nationaliteit 

worden niet geaccepteerd en zullen worden teruggestort 

 

Artikel 4 – Verantwoording van giften  

In de jaarstukken van de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt wordt verantwoording afgelegd over de 

totale omvang van de ontvangen giften. 

 

Artikel 5 – ANBI status 

a) De Stichting Steunfonds Groep Omtzigt is in het bezit van de ANBI-status; 

b) In verband met de ANBI-status is de stichting vrijgesteld van afdracht van erfbelasting of 

schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen; 
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c) In verband met de ANBI-status kunnen gevers de beschikbaar gestelde giften aftrekbaar 

stellen in hun aangifte Inkomsten- of Vennootschapsbelasting. 

 

Artikel 6 – Verantwoording van uitgaven  

In de jaarstukken van de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt wordt verantwoording afgelegd over 

alle in het betreffende jaar gedane uitgaven. 

 

Artikel 7 – Slotbepalingen  

Daar waar in deze regeling gesproken wordt over beperking in het beschikbaar stellen van giften tot 

een bepaald bedrag, geldt deze beperking voor het totaal aan ontvangen gelden in enig kalenderjaar 

van een bepaalde natuurlijk persoon, rechtspersoon of feitelijk of juridisch aan elkaar verbonden 

(rechts-)personen.  

 


