Schenken en nalaten aan de Vrienden van Lucas
Stichting Vrienden van Lucas zet zich in voor het welzijn van de patiënten van het Ommelander
Ziekenhuis Groningen. De organisatie zamelt middels donaties geld in om wensen te realiseren die
bijdragen aan een gastvrije en vriendelijke sfeer. Het gaat hierbij vooral om het veraangenamen van
het verblijf van de patiënt in het ziekenhuis, met extra voorzieningen, die niet onder de medische en
verpleegkundige zorg vallen.
U kunt onze Stichting steunen door donateur te worden, maar bijvoorbeeld ook met een periodieke
schenking, of door het opnemen van onze stichting in uw testament.
Onze Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Schenken
Het doen van een schenking aan een ANBI kan fiscaal zeer aantrekkelijk zijn. De Inkomstenbelasting
kent namelijk de mogelijkheid de giften aan een ANBI op uw inkomen in aftrek te brengen. De fiscus
betaalt dus mee aan uw schenking. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden.
Voor het doen van een gift (eenmalig of als donateur) aan onze Stichting geldt namelijk dat deze gift
(vermeerderd met eventuele giften aan andere ANBI’s) meer dan 1% maar minder dan 10% van uw
inkomen moet(en) bedragen. Tevens dient u er rekening mee te houden dat bij een schenking die
binnen deze grenzen valt, een bedrag ter grootte van 1% van uw inkomen derhalve niet aftrekbaar is.
Ter verduidelijking een voorbeeld: Uw inkomen bedraagt € 40.000,- en u schenkt aan een (of
meerdere) ANBI (‘s) totaal €2000,-. Dan is een bedrag van €1600,- aftrekbaar.
Een andere mogelijkheid is om middels een zogenoemde periodieke schenking gedurende
bijvoorbeeld vijf jaar een vast bedrag aan onze Stichting te schenken. Voor de aftrekbaarheid van
deze gift geldt de hiervoor gemelde grens van meer dan 1% en minder dan 10% niet. Wel dient zo’n
schenking middels een notariële akte te worden gedaan.

Nalaten
U kunt onze Stichting tevens in uw testament opnemen. Dit kan op twee manieren. U kunt onze
Stichting tot erfgenaam benoemen of de stichting een bedrag legateren. Het nalaten aan een ANBI is
fiscaal voordelig. Dat houdt in dat onze Stichting over de erfenis of het legaat geen erfbelasting
verschuldigd is.

Informatie
Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl. U kunt ook
contact met ons opnemen.
Stichting Vrienden van Lucas
p/a Ommelander Ziekenhuis, locatie Lucas
Antwoordnummer 218
9670 WB Winschoten

