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WILT U...

een muzikale 
herinnering 

nalaten?

uw liefde 
voor muziek 
doorgeven?

een zinvolle en concrete 
bestemming voor uw donatie?

nu of later een deel van uw 
vermogen aan een culturele 

of maatschappelijke 
organisatie overdragen?

dat de 
Appeltaartconcerten 

blijven bestaan?

DAN IS STEUNSTICHTING 
APPELTAARTCONCERTEN EEN GOEDE 

BESTEMMING VOOR UW DONATIE!

persoonlijke 
betrokkenheid 

bij de 
besteding van 

uw gift?

dat er meer mooie 
dingen gebeuren op 
plekken waar chaos 
of verdriet vaak de 
boventoon voeren? 
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WILT U...
STICHTING APPELTAARTCONCERTEN 
EN HAAR STEUNSTICHTING
WAAROM UW STEUN BELANGRIJK IS
HOE U KUNT BIJDRAGEN
FISCALE VOORDELEN
BESTUUR STEUNSTICHTING
CONTACT
OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT

ijn grootmoeder was mijn 
grootste fan. Ze kwam naar 
veel van mijn concerten 

luisteren. Toen dat door ouderdom 
niet meer lukte ging ik regelmatig 
met mijn collega-musici naar haar 
en haar huisgenoten toe. En sinds 
we appeltaart serveren in de pauze 
zitten de zalen altijd vol.

Mijn grootmoeder is alweer lang 
geleden overleden, maar de 
Appeltaartconcerten gaan door. Ik 
speel nog steeds op de prachtige 
altviool die zij heeft helpen 
aanschaffen. We spelen nu ook in 
wijktheaters, buurthuizen en het 
speciaal onderwijs. 

Wij vinden het belangrijk onze muziek 
nog lang te laten klinken en veel 
mensen een groot plezier te doen. 
Hopelijk wordt u door deze brochure 
geïnspireerd.

Michiel Holtrop
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‘Mijn moeder geniet heel erg 
van jullie muziek. En daar geniet 

ik dan weer van.’

Wat doet Steunstichting 
Appeltaartconcerten 
Steunstichting Appeltaart-
concerten bouwt vermogen op 
ten behoeve van Stichting 
Appeltaartconcerten.

Dit vermogen vormt hopelijk 
steeds meer een stabiele basis 
en financieringsbron van de 
activiteiten van Stichting Appel-
taartconcerten. De Steunstichting
is dus op de langere termijn 
gericht. 

In deze brochure leest u hoe u via
de Steunstichting een bijdrage 
kunt leveren aan de Appeltaart-
concerten.

Wat doet Stichting 
Appeltaartconcerten
Stichting Appeltaartconcerten 
organiseert concerten met 
klassieke muziek. Meestal zijn 
dat concerten buiten de concert-
zalen voor bijzondere doelgroe-
pen. De concerten zijn ook 
belangrijke sociale gebeurtenissen
omdat buren, familieleden, 
mantelzorgers en andere lief-
hebbers van klassieke muziek 
vaak samen komen luisteren. 

Met de appeltaart maken we 
duidelijk hoe laagdrempelig we 
zijn. We streven naar topkwaliteit 
en schoonheid. Zo willen we het 
leven van mensen verrijken.

et onze Appeltaartconcerten
bereiken we mensen die niet 
(meer) naar een concertzaal 

kunnen gaan. En we laten mensen op
een laagdrempelige manier kennis
maken met klassieke muziek. In de 
pauze wordt altijd appeltaart geser-
veerd. Die taart staat symbool voor 
de warme en toegankelijke sfeer van 
de concerten.

We spelen nu in wijktheaters, buurt-
huizen, zorginstellingen, hospices en 
het speciaal onderwijs. We werken 
samen met andere culturele en 
maatschappelijke organisaties. 

STICHTING
APPELTAARTCONCERTEN EN 

HAAR STEUNSTICHTING
 Met de Steunstichting werven we geld voor de Appeltaartconcerten:   

 niet alleen voor de komende maanden, maar ook voor de

komende jaren. Voor een muzikale toekomst. 



WAAROM UW STEUN 
BELANGRIJK IS

De universele kracht van muziek
Met onze laagdrempelige live 
concerten raken we mensen 
ongeacht afkomst, leeftijd, ziekte of 
beperking, in hart en ziel. 

Schoonheid naar mensen brengen
Een groot deel van ons publiek kan 
niet (meer) naar een gewone 
concertzaal gaan. Daarom komen 
wij naar ons publiek toe. We bereiken 
ook veel mensen die weinig klassieke
concerten hebben gehoord. 
We nemen uiteraard de mooiste en 
soms ook verrassende muziek mee. 

Levens verrijken
Samen luisteren naar muziek levert 
nieuwe ervaringen op. Door uw steun 
verrijkt u het leven van heel veel 
mensen. En samen appeltaart eten 
verbindt.

Samen uw wensen realiseren
Wij overleggen graag met u over uw 
wensen en op welke manier u uw 
geld in de mooiste muziek kunt 
omzetten.

Een zekere steun in de rug 
De zorg- en welzijnsorganisaties  

die onze concerten afnemen en ons 
publiek kunnen doorgaans de 
werkelijke kosten niet betalen. 
Wij vragen ook ondersteuning bij 
vermogensfondsen. De uitkomsten 
van die aanvragen zijn vaak heel 
onzeker. Uw steun geeft ons
zekerheid voor de toekomst.

Diepgang en kwaliteit
Het succes van Appeltaartconcerten 
komt vooral door de musici, onze 
vrijwilligers en andere medewerkers 
die zich met hart en ziel inspannen 
voor onze concerten.

‘Ik voel mij geen grote 
‘mecenas’, maar ik 
weet wel dat mijn 

bijdrage veel 
betekenis heeft.’
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 Iedereen heeft eigen overwegingen om de Appeltaartconcerten 

 te steunen. Voor velen zijn Appeltaartconcerten geen doel 

 op zich, maar een middel: met de klassieke muziek maken 

 we de wereld een beetje mooier. 

Onze professionele musici leveren 
een vrijwillige bijdrage in de vorm 
van voorbereidingstijd. Daarom willen 
we ze voor de concerten een enigs-
zins redelijk honorarium betalen.

We hebben kosten voor taart, koffie 
en drukwerk. En regelmatig geven 
we compositieopdrachten om onze 
programmering fris en interessant 
te houden. 

Door uw donatie kunnen we de 
concerten diepgang en kwaliteit 
blijven geven.



HOE U KUNT BIJDRAGEN
 Elke wijze van schenken heeft iets andere (fiscale) voordelen. 

 We schetsen vier manieren om via de Steunstichting de 

 Appeltaartconcerten te steunen en hoe u Vriend kunt worden 

 van Stichting Appeltaartconcerten. 

Eenmalige gift
Bij de 70ste verjaardag van 
mevrouw van L. gaven de gasten 
geen cadeaus maar een donatie 
aan Stichting Appeltaart-
concerten. De gift bedroeg 
€2000. Daarmee kunnen we een 
prachtige concertserie in een 
GGZ-instelling mogelijk maken. 

Een eenmalige gift kunt u onder 
bepaalde voorwaarden aftrekken 
van de inkomstenbelasting. Er 
geldt een drempel en een maxi-
mum voor eenmalige giften. Het 
drempelbedrag is 1% van uw 
drempelinkomen met een mini-
mum van €60. Wat u meer hebt 
gedoneerd dan dit drempelbe-
drag, mag u aftrekken bij uw 
belastingaangifte. Het drempel-
inkomen is het totaal van uw 
inkomsten en aftrekposten in 
box 1, 2 en 3, maar zonder uw 
persoonsgebonden aftrek. 
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Omdat Steunstichting 
Appeltaartconcerten een 
Culturele ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) is, kunt u
uw eenmalige of periodieke 
gift bij uw belastingaangifte 
met 25% verhogen.

Periodieke gift
De heer A. is een vaste bezoeker
in het wijktheater. Hij geniet altijd
van de vele blije mensen. De 
komende vijf jaar schenkt hij ons 
enkele duizenden euro’s. Hij wil 
graag onbekend blijven. Met zijn 
bijdrage kunnen we enkele keren 
per jaar met een groter ensemble
optreden. 

Voor periodieke giften geldt geen 
minimum- of maximumbedrag. 
Een periodieke gift wordt voor 
minimaal 5 jaar aangegaan. Hierbij
is een schriftelijke overeenkomst 
nodig. Een andere wettelijke voor-
waarde is dat de Steunstichting
geen tegen prestatie voor de gift 
hoeft te leveren.

In de overeenkomst kunt u laten 
opnemen dat deze stopt als u 
bijvoorbeeld arbeidsongeschikt 
raakt, als u werkloos wordt of als 
uw partner overlijdt. De overeen-
komst is te vinden op pag. 15.

2
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Vanwege de Culturele ANBI status 
is de maximale verhoging van de 
aftrek €1.250. Dus bij een gift van 
€5.000 profiteert u het meest 
van de fiscale regels. Indien u in 
het hoogste belastingtarief valt 
kost een periodieke schenking 
van €5.000 wellicht ‘maar’ €1.750
per jaar. Dat is nog steeds een 
buitengewoon royale gift! 
Op de website van de Belasting-
dienst kunt u meer informatie 
vinden.

U mag niet meer aftrekken aan 
gewone schenkingen dan het 
maximum: 10% van uw drempel-
inkomen.

‘Jullie muziek is
voedsel voor de ziel,

in goede en
slechte tijden.’

r e k e n voo r b e e l d

Zo berekent u bij een periodieke 
gift van €1.000 per jaar uw 
jaarlijkse aftrek: €1.000 x 0,25 = 
€250. U heeft dan per jaar een 
aftrek van €1.250.Bij het hoogste 
belastingtarief van 52% krijgt 
u van uw gift tot €650 van de 
fiscus terug. Een gift kost u dus 
€1.000 - €650 = €350 per jaar.



      

Fonds op naam
Een fonds op naam is het best te
omschrijven als een goed doel 
binnen een goed doel dat 
gecreëerd is met geld van één of 
enkele gevers. 
 
Met uw fonds op naam kunt u 
specifieke onderdelen van de 
Appeltaartconcerten onder-
steunen. U kiest de naam van 
het fonds. Dit hoeft dus niet uw 
eigen naam te zijn. Zo kunt u 
als gever desgewenst anoniem 
blijven voor de buitenwereld. 

Het fonds op naam is geen 
rechtspersoon, maar is gebaseerd
op een heldere overeenkomst. 
De doelstellingen, wijze van 
verslaglegging en andere zaken 
leggen we samen schriftelijk vast.
 
U stelt in overleg met ons een 
mooie en haalbare invulling van 
uw wensen vast. Wilt u bijvoor-
beeld een specifieke doelgroep 
ondersteunen, zoals ouderen 
met dementie, kinderen met een
beperking of eenzame mensen?
Of wilt u juist jonge musici 
aanmoedigen? Of een bepaald 
repertoire laten klinken, zoals 
barokmuziek, Mozart of Kerst-
muziek? Of wilt u misschien 

compositieopdrachten mogelijk 
maken? Of denkt u aan iets heel 
anders?

Een fonds op naam kan bij leven 
worden opgericht, maar ook met 
een nalatenschap. Bij leven kan 
de gever alvast een eenmalige
schenking of een periodieke 
schenking doen. De gever profi-
teert hierbij van alle fiscale 
voordelen.

Een fonds op naam kent twee 
vormen:
A. Een fonds op naam waarbij de 
hoofdsom binnen een aantal 
jaren geheel wordt uitgekeerd. 
Met een inleg van minimaal 
€10.000 kan uw fonds op naam, 
afhankelijk van de doelstelling, 
enkele jaren in stand blijven. 
B. Een fonds op naam waarbij de 
hoofdsom gedurende langere 
tijd intact blijft en waarvan jaar-
lijks het rendement wordt uit-
gekeerd. Hierbij is een inleg van 
minimaal € 40.000 noodzakelijk. 
We maken afspraken over het 
beleggingsbeleid van dit type 
fonds.

3
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‘Ik ga zelf als Vriend 
zo vaak mogelijk

luisteren.’

Word vriend!
Naast de hiervoor beschreven 
manieren om via de Steun-
stichting de Appeltaartconcerten 
te ondersteunen kunt u ook 
‘gewoon’ Vriend worden van 
Stichting Appeltaartconcerten. 
Dat kan al met een donatie van 
€30 per 12 maanden. U kunt zich 
eenvoudig aanmelden via de 
website: appeltaartconcerten.nl
/vriend-worden. 
Naast deze brochure is er ook 
een Vriendenfolder.  

5
Legaat en erfenis
Een bijzondere vorm van schenken 
is een schenking via een legaat. 
U zet ons dan 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. In deze 
brochure staan alle gegevens die 
de notaris van ons nodig heeft.

4
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FISCALE VOORDELEN
 Het goede nieuws is dat de belastingdienst flink bijdraagt aan 

 de Appeltaartconcerten. Stichting Appeltaartconcerten en de 

 Steunstichting hebben namelijk de ‘Culturele ANBI’ status. Voor 

 donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. 

Culturele ANBI status
Particulieren mogen in hun aangifte 
inkomstenbelasting een gift aan een 
culturele ANBI vermenigvuldigen met 
1,25 en dat bedrag vervolgens als 
gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de 
vennootschapsbelasting vallen, 
mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van 
een dergelijke gift aftrekken in de 
aangifte vennootschapsbelasting. Is 
dat even mooi meegenomen!

‘Als ik er niet meer 
ben zal mijn favoriete 

muziek door blijven 
klinken. Dat vind ik een 

fijne gedachte.’

 Wij vinden het belangrijk dat Appeltaartconcerten een hoge 

 kwaliteit hebben. We gaan zorgvuldig om met het geld dat ons is   

 toevertrouwd. Want we willen nog heel lang en voor heel veel 

 mensen van betekenis zijn. 
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BESTUUR STEUNSTICHTING

et bestuur van Steunstichting 
Appeltaartconcerten en dat van 
Stichting Appeltaartconcerten 

is nu gelijk, maar dat kan veranderen. 
De bestuursleden krijgen geen ver-
goeding voor hun werkzaamheden.

BESTUUR STEUNSTICHTING 
 
Voorzitter
Stan Paardekooper
Penningmeester
Machteld Willemse
Secretaris
André Niessen

Contactpersoon en Adviseur
Michiel Holtrop

‘Het spelen van Appeltaartconcerten is 
voor mij als musicus het meest

dankbare werk dat er is.’



OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT 

Ondergetekende verklaart een periodieke gift te doen aan 

Steunstichting Appeltaartconcerten te Utrecht. Deze gift bestaat uit 

gelijke periodieke uitkeringen van jaarlijks

zegge                                                                                    (bedrag in letters),

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen 

bij: het overlijden van de schenker, het vervallen van de ANBI status, 

       verliezen van baan of arbeidsongeschikt worden,

of bij het overlijden van

            De looptijd is                            (minimaal 5 jaar) 

            De looptijd is voor onbepaalde tijd.

             Datum eerste uitkering:                                             

U ontvangt elk jaar een verzoek om uw donatie over te maken.

€                                         ,-

euro

(naam) .

IN TE VULLEN DOOR SCHENKER

MAAND/JAAR

jaar

&
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CONTACT
 Als u uw wensen (vrijblijvend) met ons wilt bespreken, dan maken 

 we graag een afspraak met u. We nemen uiteraard appeltaart mee! 

STEUNSTICHTING 
APPELTAARTCONCERTEN 

H.J. Schimmelplein 53
3532TH Utrecht

06 55 99 73 25
michiel@appeltaartconcerten.nl 

IBAN NL92 TRIO 0379 7463 01
t.n.v. Steunstichting 
Appeltaartconcerten
KVK-nr 75418991
RSIN-nr 860275991 

Contactpersoon
Michiel Holtrop
Michiel is contactpersoon en
adviseur van het bestuur Steun-
stichting Appeltaartconcerten.
Tevens is hij artistiek en zakelijk
leider van Stichting Appeltaart-
concerten.

Disclaimer en privacyverklaring
In deze brochure vindt u beperkte informatie. Daaraan
zijn geen rechten te ontlenen. Al uw gegevens worden 
strikt vertrouwelijk behandeld. Onze privacyverklaring
vindt u op onze website.

Neem voor de laatste info een kijkje op onze website:

APPELTAARTCONCERTEN.NL/STEUNSTICHTING

VOORNAMEN (voluit)

ACHTERNAAM

GEBOORTEDATUM EN -PLAATS

BURGERSERVICE-/SOFINUMMER

STRAAT EN HUISNUMMER

POSTCODE EN WOONPLAATS

TELEFOONNUMMER

E-MAILADRES

DATUM ONDERTEKENING

PLAATS ONDERTEKENING

HANDTEKENING



APPELTAARTCONCERTEN.NL/STEUNSTICHTING

OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT 
IN TE VULLEN DOOR PARTNER SCHENKER (INDIEN VAN TOEPASSING)

NAAM PARTNER

GEBOORTEDATUM EN -PLAATS PARTNER

BURGERSERVICE-/SOFINUMMER PARTNER

IN TE VULLEN DOOR STEUNSTICHTING APPELTAARTCONCERTEN

2/2 OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT

DATUM ONDERTEKENING

PLAATS ONDERTEKENING

HANDTEKENING

DATUM ONDERTEKENING

PLAATS ONDERTEKENING

HANDTEKENING

TRANSACTIENUMMER GIFT

Kijk voor de laatste info op onze website:

STUUR DIT FORMULIER IN EEN GEFRANKEERDE ENVELOP NAAR:

STEUNSTICHTING APPELTAARTCONCERTEN
H.J. Schimmelplein 53, 3532 TH Utrecht
Wij sturen u een ondertekende kopie terug voor uw administratie.


