
 

 

 

 
 
Pakket ‘Emmer’        t.w.v. € 50,-              Aantal: 

 Logo met hyperlink op sponsorpagina van www.rohda76.nl  
 Eervolle vermelding in de kantine van Rohda’76  
 Uitnodiging voor weldoenersavond bij Rohda’76 

 
 

Pakket ‘Kruiwagen’        t.w.v. € 100,-             Aantal: 
 Logo met hyperlink op sponsorpagina van www.rohda76.nl  
 Eervolle vermelding in de kantine van Rohda’76  
 Uitnodiging voor weldoenersavond bij Rohda’76 
 Vermelding op de voetbalkrant in de kantine 

 
 

Pakket ‘Hijskraan’         Vanaf € 500,-             Aantal: 
 Logo met hyperlink op sponsorpagina van www.rohda76.nl  
 Eervolle vermelding in de kantine van Rohda’76     
 Uitnodiging voor weldoenersavond bij Rohda’76 
 Vermelding op de voetbalkrant in de kantine 
 Vermelding in het persbericht rondom de bouw 
 Verdere invulling In overleg te bepalen (tijdelijk of permanent) 

 
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode: …………………………….. Plaats : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer: …………………………… E-mailadres: ……………………………………………………………………….. 
 
Handtekening voor akkoord: ……………………………………………… Datum: ………………………………………….. 
 
Het bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer 1752.38.456 t.n.v. Rohda’76 en o.v.v.  
bouw kleedkamers.  
 
Het formulier kan ingeleverd worden in de commissiekamer t.a.v. de financiële commissie. Mailen 
mag ook naar bouw@rohda76.nl.  
 
 
 
 

 

  
 

Schenken levert belastingvoordeel op 
Wie Rohda’76 helpt door een pakketje af te nemen, heeft hier zelf ook financieel voordeel van. Ondernemers weten 
al lang dat ze zo’n bedrag in mindering mogen brengen op hun bedrijfsresultaat. Maar ook voor particulieren ligt er bij 
de belastingdienst een voordeeltje klaar. Het onderstaande rekenvoorbeeld laat dat zien. 
 
Jan Steengoed verdient € 30.000 per jaar. Hij wil Rohda’76 graag helpen en neemt twee ‘hijskraanpakketjes’ af . Daar 
telt hij dus € 1.000 voor neer. Dan kost hem dat uiteindelijk maar € 706. 
Jan Steengoed mag namelijk die € 1.000 van de belastingdienst als gift in mindering brengen op zijn jaarinkomen. Wel 
moet hij rekening houden met een drempelbedrag van 1% (€ 300). Over het verschil van deze € 700 (€ 1.000 - € 300) 
krijgt Steengoed 42% belasting terug. Netto kost de schenking Jan Steengoed dus € 706 (€ 1.000 - € 294). 
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl  
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