Stichting Kunstmaand Ameland - ANBI

Wat is een ANBI status?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als
ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wat zijn de voordelen van die ANBI- status?
Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben,
niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de
donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.
De (gewone) ANBI- status heeft de volgende fiscale voordelen:
Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de
inkomstenbelasting aftrekbaar.
Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels
aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van
de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die
bestond tot 2012, is vervallen).
Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en
schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is
verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het
algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in
artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
Kosten gemaakt voor een ANBI
Kosten die iemand maakt voor een ANBI en die niet door die ANBI worden vergoed, kunnen
soms als gift worden meegeteld. Voor niet-gedeclareerde kosten voor de eigen auto kan
bijvoorbeeld een vast bedrag van € 0,19 per kilometer als gift worden meegeteld. Ook
vrijwilligerswerk kan soms als gewone gift worden meegeteld, dit is het geval als iemand
vrijwilligerswerk doet en afziet van een vergoeding terwijl de ANBI normaal gesproken wel
een vergoeding betaalt. Zowel voor gemaakte kosten als voor de vrijwilligersvergoeding
geldt dat ze alleen als gift worden gezien als er een reëel recht op vergoeding bestond, de
ANBI over voldoende middelen beschikt om die vergoeding uit te betalen en de ANBI ook
echt de bedoeling had om de vergoeding te betalen. Alleen als iemand dán onherroepelijk
afziet van een vergoeding is er sprake van een gift op dát moment.

Informatie op internet
Sinds 1 januari 2014 bepaalt de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR art. 5b) dat de
ANBI haar gegevens via internet openbaar maakt. Tevens is de uitvoeringsregeling van de
AWR met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Uiterlijk vanaf 1 januari 2014 moeten op
internet staan: de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende
unieke Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN),
contactgegevens (dit mag een postbus zijn, voor een kleine ANBI kan een vestigingsadres of
een telefoonnummer bezwaarlijk zijn), de doelstelling, een (beknopt) beleidsplan, de
bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende
activiteiten en een financiële verantwoording.
Als ANBI moeten wij op de website de volgende gegevens publiceren:
•

de naam van de instelling
Stichting Kunstmaand Ameland

•

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het
fiscaal nummer
820110711

•

de contactgegevens van de instelling
Stichting Kunstmaand Ameland
Bureweg 2
9163 KE Nes Ameland
Telefoonnummer 0519546561
Website: www.kunstmaandameland.com
Bankrek. IBAN NL93RABO0181620308
KvK nr. 01139957
BTW nr. NL820110711B01
E-mailadres november@kunstmaandameland.nl

•

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
Het doel van Stichting Kunstmaand Ameland is om een toegankelijk laagdrempelig
cultureel evenement op het eiland te blijven organiseren door het aanbieden van
kwalitatief goede, professionele en gevarieerde kunst, op diverse verassende locaties
die voor een breed publiek vrij toegankelijk zijn op het eiland en waarbij tevens het
publiek kennis kan nemen van het rijke culturele erfgoed van Ameland.
Een manifestatie organiseren gericht op een vierledige doelstelling namelijk:
- Ameland te positioneren als internationaal kunsteiland;
- het streven naar het samenstellen van een internationale tentoonstelling met een
grote verscheidenheid aan disciplines;
- het streven naar hoogwaardige nationale- en internationale kunst, maar wel
toegankelijk voor iedereen;
- november als totale culturele maand te ontwikkelen

Het mes snijdt aan twee kanten:
* in de relatief stille novembermaand komen vanwege de Kunstmaand toeristen naar
het eiland;
* de doelgroep naar en het profiel van Ameland wordt verbreed: naast een aanbod
voor gezinnen, heeft Ameland ook voor andere doelgroepen een aanbod. Ameland is
bekend als gezinseiland. En nu ook als kunsteiland!
Doelgroepen
- kunst- en cultuurliefhebbers
- groepen en scholen
- inwoners Ameland (jong en oud)
- bedrijven (op en buiten Ameland)
- kunstenaars en galeries
- journalisten
•

de hoofdlijnen van het beleidsplan?
zie notitie meerjarenplan Kunst en Cultuur Stichting Kunstmaand Ameland

•

de functie van de bestuurders
De functies van de bestuurders die in de statuten staan zijn:
voorzitter, penningmeester, bestuurslid, gemachtigd directeur

•

de namen van de bestuurders
D. Kooiker, P. Smit, G. Metz, G. Braakman en S. Hellema

•

het beloningsbeleid
zie notitie vrijwilligersbeleid en jaarverslag

•

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
zie meerjarenplan Kunst en Cultuur Stichting Kunstmaand Ameland

•

een financiële verantwoording
zie jaarverslag Kunstmaand Ameland 2019

