DONATIEBROCHURE
A.R.S.R. “SKADI”

SAMEN ROEIEN, TRADITIES

HELP OOK MEE

EN PRESTATIES VAN

Wij doen een oproep aan u als oud-lid van A.R.S.R.

SKADI IN STAND HOUDEN

Skadi om mee te helpen onze ambities te
verwezenlijken. U kunt op meerdere manieren

Dag in dag uit roeide u, soms met pijn in de handen,
weg van het thuishonk aan de Noorderkanaalweg om
later weer afgepeigerd terug te keren. Elke dag gaf u
alles om samen met de ploeg, of later misschien in de
skiff, wedstrijd op wedstrijd de beste prestaties neer te
zetten. Na het roeien werd een borrel gedronken "Op
den Loodsch met ploeg-, dispuuts- of
commissiegenoten. Onder het genot van een (te veel?)
biertje(s) rakelde u verse of minder verse verhalen op
over die ene legendarische avond...
Als vereniging zijn we uitgegroeid van jongste telg
binnen roeiend Nederland naar een van de meest
toonaangevende roeiverenigingen van de afgelopen
jaren. Bondsroeiers, coaches van topniveau en
grootschalige evenementen laten zien waar onze
vereniging toe in staat is. Wedstrijdroeiers,
competitieroeiers, bestuursleden, commissieleden,
coaches en adviesorganen geven elke dag het uiterste
voor de eer van Rotterdam. Roeien is kostbaar. De
stijgende kosten van professionele coaching, de hoge
vraag aan topkwaliteit boten, het groeiende aantal
roeiers en grote projecten zoals het nieuwe gebouw
zorgen ervoor dat onze groeiende vereniging uw hulp
harder nodig heeft dan ooit tevoren.

bijdragen om zo Skadi’s geschiedenis, tradities en
prestaties in de toekomst voort te zetten en uit te
bouwen. Elke gift, hoe groot of klein, is van harte
welkom en breidt de mogelijkheden uit voor een
opvolger van Koos Maasdijk en Maaike Head voor
Skadi’s Olympische Gouden droom. In deze flyer
worden de verschillende wijzen toegelicht waarop u
onze dierbare vereniging een stap verder kunt helpen.
Op de Grote Godin!

HOE KUNT U BIJDRAGEN?
Bijdragen aan de toekomst van Skadi kan op
verschillende manieren:

VERENIGING OUD-SKADI
Skadi een warm hart toedragen begint bij het lidmaatschap van Vereniging Oud-Skadi (VOS). VOS heeft zich ten doel
gesteld om de band tussen oud-leden onderling en met Skadi te handhaven en te versterken. Met de jaarlijkse contributie
van €30, (optioneel meer) ondersteunt Vereniging Oud-Skadi de continuïteit van Skadi door middel van jaarlijkse donaties.
Maar wat krijgt een oud-lid hiervoor terug? Oud-leden ontvangen via Vereniging Oud-Skadi het laatste nieuws over Skadi,
het jaarlijkse Varsity-magazine en uitnodigingen voor evenementen. Denk hierbij aan botendopen, oud-leden borrels,
bijzondere activiteiten georganiseerd door oud-leden zelf en toegang tot de VIP-area op de Varsity. Bovendien bent u
onderdeel van een waardevol netwerk van oud-leden.

PERIODIEKE SCHENKING
U kunt een periodieke schenking van minimaal vijf gelijke jaarlijkse termijnen aan Skadi doen via een onderhandse
overeenkomst. Schenken kan in de vorm van elk willekeurig bedrag. Hiervoor hoeft u niet naar de notaris. Deze
schenkingsvorm is fiscaal voor u de meest aantrekkelijke optie daar uw volledige gift in de vorm van een periodieke
schenking aftrekbaar is in box 1 (maximaal tegen 52%). In het gunstigste geval ontvangt u dus ieder jaar meer dan de helft
van uw gift terug van de Belastingdienst. Om een periodieke schenking aan Skadi te doen, kunt u online een periodieke
schenkingsovereenkomst inclusief betalingsvolmacht invullen, welke u vervolgens ondertekend per e-mail terugontvangt.
Dankzij de betalingsvolmacht kan Skadi uw gift jaarlijks automatisch van uw rekening afschrijven gedurende de looptijd
van uw schenking.

EENMALIGE DONATIE
Uiteraard kunt u ook handmatig of via internetbankieren een donatie overmaken op de rekening van de Vereniging OudSkadi. Het IBAN-rekeningnummer is: NL16 INGB 0002 6897 36.

LEGAAT OF BENOEMING TOT (MEDE-)ERFGENAAM
Naar aanleiding van verzoeken kunt u nu ook de kracht en tradities van Skadi aan een nieuwe Skadi-generatie doorgeven
middels opname in uw testament. Ook is het mogelijk Skadi te benoemen tot (mede-)erfgenaam in plaats van te legeteren.
Het vastleggen van legaten en benoeming tot erfgenaam gebeurt bij de notaris. Die kan u informeren over alles wat hierbij
komt kijken.

FISCALE ASPECTEN

CONTACT

Wanneer u fiscaal voordelig wilt schenken, kunt u dit

Voor meer informatie over schenken aan Skadi kunt u

direct aan Skadi doen. Skadi is een sociaal belang

contact opnemen met de penningmeester van Skadi:

behartigende instelling (SBBI), en als zodanig is de

penningmeester@skadi.nl of +31(10) 46 56 333.

vereniging vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat
betekent dat Skadi geen belasting hoeft te betalen over
uw schenking, waardoor uw volledige gift ten goede
komt aan Skadi. Dit geldt voor individuele giften,
doorlopende automatische incassoso's, periodieke
schenkingen en verkrijgingen uit nalatenschappen
(erfstelling en legatering).
Voor donateurs is de periodieke schenking fiscaal de
aantrekkelijkste optie. Voor deze schenkingsvorm geldt
dat deze volledig aftrekbaar is in box 1, dus maximaal
tegen 52%. De andere schenkingsvormen kennen geen
soortgelijke fiscale voordelen. Dit geldt ook voor
schenken vanuit een bedrijf. Skadi haar RSIN/fiscale
nummer is 803498081 en Skadi haar Incassant ID is
NL34ZZZ403414030000.

