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Met een periodieke schenking
doe je iets moois voor

kampong HOCKEY!
ZO GEMAKKELIJK WERKT PERIODIEK SCHENKEN
De Nederlandse overheid promoot periodiek schenken aan goede doelen, door deze
volledig aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting. Met een periodieke schenking zeg
je, minimaal vijf jaar lang, een vast bedrag toe aan Kampong Hockey. Je hoeft alleen maar
een volmacht in te vullen en op te sturen.

DRAAG JIJ OOK BIJ AAN TOPSPORT BIJ KAMPONG HOCKEY?
Als je een periodieke schenking doet dan word je automatisch lid van Club Blauw. Dit is een
club van (oud)Kampongers met een sterk blauw hart die graag een bijdrage leveren aan
topsport van Kampong (senioren en jeugd). Club Blauw organiseert tenminste tweemaal per
jaar een bijzondere bijeenkomst met spelers en/of coaches van Heren 1 en Dames 1. Ook
nodigen wij Club Blauw uit voor de Play-Oﬀs (als Kampong die speelt). Bij elke bijeenkomst
mag je een introducé meenemen.

REKENVOORBEELD VAN JOUW
BELASTINGVOORDEEL

Jaarbedrag voor
Kampong hockey
(2020)

Netto
schenking

Jouw
voordeel

*uitgaande van een

€ 1.000

€ 540

€ 460

inkomstenbelasting schijf van 49,5%

€ 2.500

€ 1.350

€ 1.150

(aftrektarief 2020: 46%, dit loopt geleidelijk
af naar 37% in 2023)

€ 5.000

€ 2.700

€ 2.300

ZO WERKT HET…
Je vult de schenkingsovereenkomst voor de schenker en de ontvanger in. Deze stuur je
samen met een kopie van je identiteitsbewijs of paspoort naar Kampong Hockey, Laan
van Maarschalkerweerd 14, 3585 LJ UTRECHT of je geeft het af op het hockeykantoor.
Je geeft je schenking op bij de fiscus via je belastingaangifte. Onder het kopje
‘Aftrekposten giften’ vul je je bijdrage in onder het kopje ‘Periodieke giften’. De
belastingdienst weet zo dat de gift volledig aftrekbaar is.
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