
 

 

 

 
 
Bijlage bij aanmelding De Vrienden van OVVO 
 

Bedankt: jij bent nu één van De Vrienden van OVVO geworden! 

We hopen om jou (samen met alle andere vrienden) binnenkort te zien op onze eerste vergadering (en 

uiteraard de vergaderingen die daarop volgen). De Vrienden van OVVO gaan minimaal 1x per jaar 

vergaderen en dan één of meerdere bestedingsdoelen voorstellen/kiezen d.m.v. ieders stemrechten: 

bijvoorbeeld nieuwe barkrukken, iets voor het jeugdkamp, verlichting in onze mooie overdekte aanbouw, 

prijzen voor de bingo, iets wat met korfbal te maken heeft enz. Voor elke € 25,-- krijg je één stemrecht, 

dus (voor de snelle rekenaars onder ons) krijg je in mijn onderstaande voorbeeld maar liefst zés 

stemrechten! Ik weet zeker dat wij, als De Vrienden van OVVO, straks absoluut het verschil zullen 

maken want elke bijdrage (groot of klein) gaat er toe doen!  

 

De vergadering is in aanvang bij OVVO met een gratis hapje en drankje, en zal worden aangekondigd op 

de website van OVVO én via jouw e-mail. Als dank voor je deelname zal jouw naam worden vermeld op 

een prachtig nieuw te maken bord wat in onze kantine komt te hangen, en óók zal jouw naam in een 

digitale versie op onze website getoond worden.  

 

Het fiscale verhaal 
 
Oké, zoals gezegd: jij bent nu dus één van De Vrienden van OVVO. 

We gaan uit van het volgende voorbeeld: je doneert € 150,-- voor een periode van 5 jaar achtereen.  

Zoals de huidige fiscale regels nú zijn (en er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit zal veranderen), 

gaan onze vrienden van de Belastingdienst jou 37,05% teruggeven via je jaarlijkse belastingaangifte. In dit 

voorbeeld is dat dan afgerond € 55,-- en kost deze donatie je dus maar € 95,--. Heb je een AOW-inkomen, 

dan kan het percentage lager uitvallen (afhankelijk van je belastbare jaarinkomen), maar dan is het 

minimale percentage altijd nog 19,17%. Je bent uiteraard zélf volledig verantwoordelijk voor juiste invulling 

van je aangifte. Bij overlijden van de donateur tijdens de looptijd zullen wij de automatische incasso direct 

stop zetten. Het startbedrag is gesteld op minimaal € 50,-- per jaar.  

 

Wil je dit fiscale stukje checken bij de Belastingdienst? Ga dan naar hun website: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-

gewone-giften, of zoek via Google op de zoektermen ‘Belastingdienst’ en ‘periodieke gift’. 

 

Wil je de ondersteuning stoppen? Neem dan contact met mij op via financieel@ovvo.nl of 06-23530202. 

 

En wellicht ten overvloede: alléén De Vrienden van OVVO bepalen aan welke doelen de donaties worden 

besteed, waarbij het bestuur een adviserende rol heeft! 

 

Namens c.k.v. O.V.V.O./De Vrienden van OVVO: Jaap van Bruggen (penningmeester)  
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