
Vanwege de ANBI status van Stichting COR geniet u van extra fiscaal voordeel. COR is 
vrijgesteld van schenk-en erfbelasting, waardoor uw gift volledig ten goede komt aan de 
projecten die mede door u mogelijk worden. 

Periodieke schenking: volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, ongeacht de omvang. 
Voorwaarde: de schenking is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst, voor een vast 
bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. 

Bijdrage HARTSVRIEND !  250 » 5 jaarlijkse schenkingen d.m.v. een schriftelijke overeenkomst 
met COR. COR ontvangt  250. Bij een IB-tarief van 52% is de aftrek  130.
Netto kosten per jaar voor HARTSVRIEND:  250 -  130 =  120

Bijdrage HARTSVRIEND !  500 » 5 jaarlijkse schenkingen d.m.v. een schriftelijke overeenkomst 
met COR. COR ontvangt  500. Bij een IB-tarief van 52% is de aftrek  260.
Netto kosten per jaar voor HARTSVRIEND:  500 -  260 =  240

Bijdrage HARTSVRIEND !  1.000 » 5 jaarlijkse schenkingen d.m.v. een schriftelijke overeenkomst 
met COR. COR ontvangt  1.000. Bij een IB-tarief van 52% is de aftrek  520.
Netto kosten per jaar voor HARTSVRIEND:  1.000 -  520 =  480

Uw donatie helpt kinderen! 
Wordt u ook hartsvriend van Stichting COR?

Stichting COR
zoekt hartsvrienden!

 Hartsvriend voor € 250,— gedurende 5 jaar
 Hartsvriend voor € 500,— gedurende 5 jaar
 Hartsvriend voor € 1.000,— gedurende 5 jaar
 Hartsvriend voor €  gedurende 5 jaar
 Ik wil graag een eenmalige donatie* doen van €  
 Ik wil graag een�jaarlijkse donatie* doen en machtig�hierbij, tot wederopzegging, 
Stichting COR een bijdrage van €                   af te schrijven van mijn rekeningnummer.

Hartsvrienden ontvangen een�schriftelijke overeenkomst ter ondertekening.

Naam:

Adres:

Postcode + plaats:

Emailadres:

IBAN-nummer:

Datum:  

Handtekening:

*Eenmalige schenking: deze kunt u gedeeltelijk aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,—) en een

plafond van 10% van het verzamelinkomen. (Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI-organisaties kunnen bij elkaar worden opgeteld)

Postbus 2019, 2240CA Wassenaar  –  cor@stichtingcor.nl  –  www.stichtingcor.nl  –  NL90RABO 039 4580 079

• Wij zouden deze persoonlijke gegevens ook graag bewaren ten behoeve van afhandeling van eventuele toekomstige donaties, zodat u niet nogmaals dezelf-
de informatie hoeft te verstrekken. Als u daar niet mee akkoord bent, wilt u dat dan aangeven? In dat geval zullen wij uw gegevens slechts bewaren ten 
behoeve van en zolang als verplicht is voor de verwerking van een en ander en de bijbehorende fiscale en overige administratie.
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