Geven aan
de molens van
Nederland

ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN
DE HOLLANDSCHE MOLEN

Geef om
de molens
Van Nederland

Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status
De Hollandsche Molen heeft van de Belastingdienst de ANBI-status
gekregen en is aangemerkt als culturele instelling (CI status). Dit heeft als
voordeel dat u uw giften zelfs tot 125% kunt aftrekken van uw belastbaar
inkomen! Ook zijn wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen
schenk- en erfbelasting verschuldigd. Zo wordt ieder bedrag dat u schenkt
geheel besteed aan de doelstelling: de beleving, bescherming en belangenbehartiging van de molens in Nederland.
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De Hollandsche Molen is dé
vereniging voor de wind- en
watermolens in Nederland.
De Hollandsche Molen staat
voor de beleving, de bescherming
en de belangenbehartiging
van molens!

Molens en Nederland zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Onze molens zijn een
internationaal bekend en herkend symbool
van ons land. Molens hebben een cruciale rol
gespeeld in de ontwikkeling van Nederland.
De Nederlandse molen heeft er namelijk
voor gezorgd dat we droge voeten kregen
en hielden (poldermolens), dat er voedsel
voor de bevolking was (de koren- en pelmolens) en dat we als handelsland tot bloei
kwamen (industriemolens).
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Schenken
aan de molens
De Hollandsche Molen is blij met iedere gift,
groot of klein. Zo laat u de molens in Nederland draaien.
EENMALIG SCHENKEN

PERIODIEK SCHENKEN

Veel mensen hebben een persoonlijke
binding met molens. Een bepaalde molen
maakt deel uit van de familiegeschiedenis of
molens staan in de omgeving waar u bent
opgegroeid. Of u vindt gewoon dat deze
monumenten beschermd moeten blijven.
Een eenmalige of jaarlijkse schenking is heel
welkom. Wanneer uw schenking tussen
de 1% en 10% van uw verzamelinkomen
is, is het gehele bedrag aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.

Vaak doen mensen jaren achtereen een
gift aan de molens. Dit is eenvoudig te
regelen en de belastingdienst helpt hierbij.
Wie namelijk vijf jaar of langer een vast
bedrag schenkt en deze schenking vastlegt
bij de notaris of de organisatie aan wie u
de schenking doet, kan het bedrag elk jaar
in zijn geheel van de inkomstenbelasting
aftrekken. Een overeenkomst periodieke
schenking vindt u op de website van De
Hollandsche Molen of kunt u bij ons opvragen. Indien u kiest voor een notariële akte
nemen wij de kosten van deze akte voor
onze rekening bij een gift van minimaal
€ 250,- per jaar.

Voorbeeld
U krijgt een deel van uw gift terug van de fiscus, omdat periodiek schenken fiscaal
geheel aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Zonder overeenkomst moet
u rekening houden met de drempel van 1% van uw belastbaar inkomen bij de
giftenaftrek.
Stel: u schenkt periodiek € 200,- per jaar. Een periodieke gift aan een culturele
ANBI mag u verhogen met 25%, wanneer u uw aftrekpost berekent. Uw aftrek is in
dit voorbeeld dus € 250,- omdat De Hollandsche Molen een culturele instelling is.
Periodiek schenken biedt u de mogelijkheid een hoger bedrag aan De Hollandsche
Molen te schenken terwijl uw netto donatie gelijk blijft.
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Nu geven voor later:

de molens als
uw erfgenaam
Nalaten is een van de meest permanente
mogelijkheden van steun aan
De Hollandsche Molen. Zo draagt u ook
in de toekomst bij aan de bescherming
van de molens.

NALATEN VIA EEN ERFSTELLING
Met een erfstelling laat u in uw
testament een deel of de gehele
erfenis na aan De Hollandsche Molen.
Als u ons als mede-erfgenaam een
percentage van de waarde van uw
erfenis toekent, staat de vereniging op
gelijke voet met andere erfgenamen.
De Hollandsche Molens doet na aftrek
van kosten mee voor het door u
van te voren vastgelegde percentage.
U kunt de vereniging ook als enig
erfgenaam benoemen. In dat geval
is uw nalatenschap volledig voor De
Hollandsche Molen. En vanwege de
ANBI-status gaat er bij nalaten geen
geld naar de belasting.

NALATEN VIA EEN LEGAAT
Een andere mogelijkheid is het
toekennen van een legaat. Met een
legaat kunt u een geldbedrag, een
effectenportefeuille of een ander deel
van uw nalatenschap vermaken. Deze
worden uitgekeerd, vóórdat de rest
van de erfenis wordt verdeeld. U kunt
ook een speciale molenverzameling
legateren aan De Hollandsche Molen.
In dat geval verzoeken wij u wel eerst
contact op te nemen met de vereniging.
En ook bij legaten geldt: de opbrengst
komt volledig ten goede aan het doel:
het behoud van molens in Nederland.
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Eenvoudig
te regelen
Wilt u dat de molens in
Nederland uw erfgenaam zijn?
Neem dan contact op met uw
notaris of de notaris van De
Hollandsche Molen. U kunt altijd
uw testament opmaken of laten
aanpassen als u ander keuzes
wilt maken.
Wie in zijn testament De Hollandsche
Molen opneemt, beschermt de
Nederlandse molens voor later. Is er een
mooiere manier om uw binding met deze
unieke monumenten ook op lange termijn
zichtbaar te maken? Vele molens zijn al
gered door een legaat of erfstelling.
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Cora Hagendijk
notaris bij Mr. M.J. Meijer cs notarissen
www.meijernotarissen.nl

STOKHUYZEN PUBLICATIE FONDS
Beatrice Stokhuyzen:
“Mijn vader was 16 jaar voorzitter van De Hollandsche Molen. Bekendheid kreeg
hij echter vooral door het boek Molens, dat voor het eerst in 1961 verscheen. Een
standaardwerk dat jarenlang basisstof was bij de opleiding van vrijwillige molenaars.
Uit de nalatenschap van mijn familie is in 1998 het Stokhuyzen Publicatie Fonds
gevormd. Een fonds met als doel publicaties over molens in Nederland mogelijk te
maken. Tot mijn grote vreugde kon dankzij het fonds in 2007 een geheel herziene
zesde versie van Molens verschijnen. In dit boek én het fonds leeft de herinnering
aan mijn vader en familie voort. Iets om zeer dankbaar voor te zijn.”

“Mr. M.J. Meijer cs notarissen is -sinds
1909- gevestigd in de binnenstad van
Amsterdam in drie grachtenpanden
aan de Keizersgracht en ondersteunt
De Hollandsche Molen al jaren.
Ons kantoor voert een algemene
praktijk, verdeeld in drie secties:
Rechtspersonen (RP), Onroerend
Goed (OG) en Personen- en
Familierecht (PF), waarbij de cliënt
altijd centraal staat.
Wij ondersteunen De Hollandsche
Molen bijvoorbeeld op het gebied
van onroerend goed of fondsen
op naam. De begunstigers van De
Hollandsche Molen helpen wij
graag met onze expertise over de
mogelijkheden hoe u kunt schenken,
op een manier die bij u past. We
brengen De Hollandsche Molen
een gereduceerd tarief in rekening
voor een akte van schenking of
een nalatenschap ten gunste van
De Hollandsche Molen. Vanuit ons
kantoor in Amsterdam staan wij
graag voor u klaar.”
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Molenfonds op Naam:

uw naam
blijvend verbinden
aan de molens
Een blijvende manier om bij te dragen aan de toekomst
van de molens is een Molenfonds op Naam. Een mooie
manier van verbinden.
Een Molenfonds op Naam is een fonds dat u
zelf opricht en dat een door u zelf gekozen
naam draagt. En u bepaalt in overleg met De
Hollandsche Molen waaraan u wilt bijdragen.

UW NAAM VERBONDEN
AAN DE MOLENS
U kunt een eigen Molenfonds op Naam oprichten door een schenking bij leven of door
een beschikking in uw testament. Als oprichter beslist u mee over de doelstelling en
werkwijze van het fonds. Denk bijvoorbeeld
aan een fonds voor de instandhouding van
een bepaalde molen of publicaties over molens. Voor een Molenfonds op Naam geldt
een minimum bedrag van € 50.000,-.
U kunt het fonds zelf een naam geven. Dat
kan uw familienaam zijn of de naam van een
organisatie. Dit is een mooie manier om de
familieband of teamspirit te versterken.
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FISCALE VOORDELEN VAN
EEN FONDS OP NAAM
Het bedrag van de schenking is geheel aftrekbaar als de schenking wordt gedaan in
de vorm van een periodieke gift bij notariële akte. Bovendien is De Hollandsche Molen
geen schenkbelasting verschuldigd. Hierdoor kan uw totale bijdrage maximaal
worden besteed aan het doel dat u voor
ogen heeft. Wij informeren u graag over de
mogelijkheden.

SCHENKEN EENVOUDIGER
DAN U DENKT
Mevrouw Knape – van Oordt:
“Mijn man en ik hebben jaren gevaren op
de Hollandse wateren, voornamelijk op de
Hollandse Plassen. We vonden beiden, dat de
molens een sieraad waren voor het landschap
en niet moesten verdwijnen! Daarom werden
we lid van De Hollandsche Molen. Na het
overlijden van mijn man bevestigde ik dit
gevoelen door een notariële schenking, die
vijf jaar een vast bedrag bedraagt. Dit alles uit
‘eerbied’ voor de Hollandse molen!”

Kijk ook op ‘Steun
De Hollandsche Molen’
op www.molens.nl
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