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Steunstichting Appeltaartconcerten 

Om klassieke muziek op bijzondere plekken nog lang te laten klinken. 
 
 
 
 
Wilt u andere mensen ook de schoonheid van de klassieke muziek laten 
ervaren? 
 
Wilt u dat er mooie dingen gebeuren op plekken waar te vaak chaos of 
verdriet de boventoon voeren? 
 
Wilt u met een muzikale nalatenschap herinnerd worden? 
 
Wilt u nu of later een deel van uw vermogen aan een maatschappelijke 
en/of culturele organisatie overdragen? 
 
Wilt u een betrouwbare, concrete bestemming voor uw donatie? 
 
Wilt u dat de Appeltaartconcerten blijven bestaan? 
 
Dan is Steunstichting Appeltaartconcerten wellicht een goede 
bestemming voor uw donatie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Steunstichting Appeltaartconcerten ondersteunt  
Stichting Appeltaartconcerten met geld. 
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1.Wat doet Stichting Appeltaartconcerten? 
Stichting Appeltaartconcerten organiseert concerten met klassieke muziek. Meestal 
zijn dat concerten buiten de concertzalen voor bijzondere doelgroepen. In de pauze 
wordt altijd appeltaart geserveerd. Die taart staat symbool voor de warme en 
toegankelijke sfeer van de concerten. 
 
Met onze concerten bereiken we mensen die niet (meer) naar een concertzaal 
kunnen gaan. En we laten mensen op een laagdrempelige wijze met klassieke muziek 
kennismaken. Omdat ook familieleden, mantelzorgers, buren en andere liefhebbers 
van klassiek komen luisteren zijn de concerten ook belangrijke sociale gebeurtenissen. 
De appeltaart is een prachtig middel om laagdrempeligheid te communiceren. We 
streven naar topkwaliteit en schoonheid. Zo willen we het leven van mensen verrijken. 
 
2.Wat doet Steunstichting Appeltaartconcerten? 
Steunstichting Appeltaartconcerten bouwt steunvermogen op ten behoeve van 
Stichting Appeltaartconcerten. Dit vermogen vormt een stabiele basis en 
financieringsbron van de activiteiten van Stichting Appeltaartconcerten. 
 
3.Op welke wijze kunt u Steunstichting Appeltaartconcerten begunstigen? 
U kunt ons steunen met: 
A. een eenmalige schenking 
B. een periodieke schenking 
C. het instellen van een fonds op naam 
D. een legaat/erfenis 

Deze onderwerpen worden hieronder toegelicht. 
 
A. EENMALIGE SCHENKING 
De schenking kunt u onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van uw 
inkomstenbelasting. Omdat Steunstichting Appeltaartconcerten een ‘culturele 
algemeen nut beogende instelling’ (culturele ANBI) is kunt u de gift bij uw 
belastingaangifte met 25% verhogen. 

Er geldt een drempel en een maximum voor eenmalige schenkingen. Het 
drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u 
meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken bij uw belastingaangifte. 
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, 
maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan 
gewone schenkingen dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. 

B. PERIODIEKE SCHENKING 
Voor periodieke schenkingen geldt geen minimum- of maximumbedrag. Een 
periodieke schenking wordt voor minimaal 5 jaar aangegaan. Hierbij is een 
schenkingsovereenkomst nodig. Een andere wettelijke voorwaarde is dat de 
Steunstichting geen tegenprestatie voor de schenking hoeft te leveren.  In de 
overeenkomst kunt u laten opnemen dat de overeenkomst stopt als u bijvoorbeeld 
arbeidsongeschikt raakt, of als u werkeloos wordt of als uw partner overlijdt. Deze 
overeenkomst kunt u bij ons opvragen of downloaden van de website 
https://appeltaartconcerten.nl/periodiek-schenken/ 
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C.FONDS OP NAAM 
Een fonds op naam is het best te omschrijven als een goed doel binnen een goed 
doel, gecreëerd met geld van één of meer gevers. Dit fonds heeft specifieke 
doelstellingen en draagt een aparte naam, vaak de naam van de gever. Het is geen 
rechtspersoon. Het bestuur van de Steunstichting is gehouden dit fonds te bestemmen 
volgens de door de gever gestelde doelstellingen. 
Een fonds op naam kan bij leven worden opgericht, maar ook met de nalatenschap 
van een gever. Bij leven kan de gever een eenmalige schenking in het fonds storten of 
een periodieke schenking doen. De gever profiteert hierbij van de fiscale voordelen. 
 
Hieronder vindt u drie aandachtspunten van een fonds op naam: 

1. U geeft het fonds een naam. Dit kan bijvoorbeeld uw eigen naam zijn, een 
naam van een familielid of een fantasienaam. 

2. Een fonds op naam kent twee vormen. Voor beide vormen hanteren we 
verschillende richtlijnen: 
 
a. Een fonds op naam waarbij de hoofdsom binnen een aantal jaren geheel 

wordt uitgekeerd heeft een inleg van minimaal € 10.000, of bij een Periodieke 
Schenking van 5 jaar, € 3.000 euro per jaar. 

b. Een fonds waarbij de hoofdsom gedurende langere tijd intact blijft en 
waarvan jaarlijks het rendement wordt uitgekeerd, heeft een inleg van minimaal 
€ 40.000. Over de looptijd en het beleggingsbeleid van dit type fonds worden 
maatwerkafspraken gemaakt. 

 
3. Met een fonds op naam kunt u aangeven aan welke specifieke activiteiten 

van de Stichting Appeltaartconcerten kan worden bijgedragen. Overleg 
hierover is zeer gewenst! U kunt appeltaartconcerten voor specifieke 
doelgroepen ondersteunen, zoals ouderen met dementie en hun 
mantelzorgers, wijkbewoners, jongeren in de jeugdzorg, kinderen met een 
beperking, asielzoekers, psychiatrisch patiënten etcetera. U kunt ook 
specifiek appeltaartconcerten met een bepaald repertoire als barokmuziek, 
romantische muziek, opera-repertoire, Paas of Kerstprogrammering, een 
compositieopdracht voor een nieuw werk of appeltaartconcerten in een 
bepaalde stad of in het buitenland ondersteunen. Of wellicht wilt u de inzet 
van jonge musici of een bepaald instrument bevorderen?  

 
D. LEGAAT EN ERFENIS 
U zet ons in uw testament als erfgenaam. Dat doet u bij de notaris. U kunt 
de Steunstichting een vastgesteld bedrag of een percentage van uw erfenis nalaten. 
U hoeft ons hiervan niet op de hoogte te brengen. U kunt ook via uw testament een 
Fonds op Naam oprichten. We mogen erfenissen alleen beneficiair aanvaarden. Dat 
wil zeggen dat de erfenis netto geen nagelaten schuld mag zijn. 
 
4. BELEID 
Het bestuur van de Steunstichting bepaalt jaarlijks n.a.v. de stand van zaken en de 
plannen van Stichting Appeltaartconcerten het bestedingsbeleid. Zie ons 
(meerjaren)beleidsplan op de website www.appeltaartconcerten.nl/steunstichting 
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5. Redenen om via de Steunstichting de Appeltaartconcerten te ondersteunen 
 
De universele kracht van muziek 
Met onze live-uitvoeringen raken we mensen, ongeacht afkomst, leeftijd, ziekte of 
beperking, in hart en ziel. Het doorgeven van schoonheid, ook aan volgende 
generaties, dat is wat veel muziekliefhebbers motiveert om bij te dragen aan de 
Appeltaartconcerten.  

Dichtbij mensen  
Met de Appeltaartconcerten bereiken we mensen die niet (meer) naar een concert 
kunnen gaan. En we laten op een laagdrempelige wijze veel mensen kennismaken 
met klassieke muziek. We zijn niet elitair, terwijl we toch streven naar topkwaliteit. Het 
draait niet om de taart maar om de schoonheid van de muziek. Met uw steun verrijkt u 
het leven van heel veel mensen. 
 
Een zekere steun in de rug  
De financiering van de Stichting Appeltaartconcerten gaat op basis van 
jaarprojecten. Ons publiek en de (zorg- en welzijns)organisaties die onze concerten 
afnemen kunnen doorgaans de werkelijke kosten niet betalen.  

Omdat we daar willen spelen waar we impact kunnen hebben, en niet persé daar 
waar men ons kan betalen, doen wij aanvragen voor ondersteuning bij 
vermogensfondsen. Dat werk kost veel tijd en de uitslagen zijn altijd onzeker. Hoewel 
we zeer positief worden beoordeeld willen de meeste fondsen ons wel een paar jaar, 
maar niet structureel ondersteunen. Uw steun geeft ons enige zekerheid. 

Investeren in diepgang en kwaliteit 
Met uw steun kunnen we de kwaliteit op alle vlakken handhaven: het succes van de 
Appeltaartconcerten komt vooral door de musici en andere medewerkers die zich 
met hart en ziel inspannen. Ze leveren een vrijwillige bijdrage in de vorm van 
voorbereidingstijd. Daarnaast willen we dan wel een enigszins redelijk honorarium 
betalen. We hebben kosten voor taart, koffie en drukwerk. Heel soms betalen we 
zaalhuur. Regelmatig geven we compositieopdrachten. Zo blijft onze programmering 
fris en interessant. Met uw donatie krijgen de concerten diepgang en kwaliteit.  
 
6. Gegevens Steunstichting Appeltaartconcerten 

Bestuursleden en adviseur:  
Stan Paardekooper, voorzitter 
Machteld Willemse, penningmeester 
André Niessen, secretaris 

Michiel Holtrop, artistiek & zakelijk leider van de Stichting Appeltaartconcerten, 
adviseert het bestuur. 

Beloningsbeleid 
Het bestuur werkt onbezoldigd. 

Gegevens: 
Naam: Steunstichting Appeltaartconcerten 
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Triodosbank: NL 92 TRIO 0379 7463 01 
KvK: 75418991 
RSIN: 860275991 
www.appeltaartconcerten.nl/steunstichting 

Culturele ANBI status 
Deze is toegekend sinds 1 januari 2019. 

Disclaimer en privacyregelement 
In deze brochure vindt u beperkte informatie. Daaraan zijn geen rechten te ontlenen. 
Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ons privacyregelement vindt u 
op onze website. 
 
7. Contact 
Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen als u vragen heeft.  
 
Postadres: H.J. Schimmelplein 53, 3532 TH Utrecht.  
Of via de artistiek leider van Stichting Appeltaartconcerten Michiel Holtrop: 
E-mail: michiel@appeltaartconcerten.nl 
Telefoon: 06-55997325 


