
 Schenkingsniveaus
Steun Pride Photo Award met een Periodieke schenking. Graag verwelkomen wij u als 
lid van ons nieuwe gezelschap van schenkers!  
 
Allereerst de Klik Club. Deze betrokken donateurs schenken jaarlijks 1.000 euro voor 
een periode van tenminste 5 jaar. Zij krijgen jaarlijks een uitnodiging voor een exclusieve 
borrel met de juryleden, alsook een uitnodiging voor een preview van de centrale expo-
sitie en een gesigneerde foto uit de expositie van dat jaar.  
 
Met Preview Partner en Photo Partner kunt u ook kiezen voor een lager bedrag. Bij een 
jaarlijkse donatie van 250 euro bent u Preview Partner en ontvangt u een uitnodiging 
voor de preview. 

Bij een donatie van 500 euro bent u Photo Partner en ontvangt u naast een uitnodiging 
voor de preview een (niet gesigneerde) afdruk van een foto uit de expositie van dat jaar.  

Wat is periodiek schenken?
Een periodieke schenking is een structurele gift aan een instelling met een ANBI-status 
die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze over-
eenkomst is minimaal vijf jaar.

Wat zijn de voordelen voor u?
Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inko-
men en u dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die 
niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een 
klein deel aftrekbaar.

 
Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

 
• meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen, of
 
• meer schenken zonder dat het u meer kost.
 
Uw belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en 
de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan oplopen tot wel 51,75% (tarieven 2019).
Voorbeeld: aangezien Pride Photo Award een culturele ANBI is, mag u uw periodieke schen-
king van € 1.000,- per jaar met 25% verhogen voor aftrek van de inkomstenbelasting.  
Wanneer u € 1.000,- schenkt en u in het toptarief van 51,75% valt, is de jaarlijkse aftrek 
€ 646,87 en schenkt u netto nog maar € 353,13. Valt u in het belastingtarief van 38,1%, dan  
is de jaarlijkse aftrek € 476,25 en schenkt u netto € 523,75.
 
Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf online berekenen met deze calculator:  
www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html

photo
award

pride Steun Pride Photo Award 
met een periodieke schenking

Gesterkt door uw steun kunnen wij onze dromen voor Pride Photo Award verder vormgeven. Dank!


