
RED  DE  MONUMENTALE  
SINT-BARTHOLOMAEUSKERK 

BEEK BIJ NIJMEGEN
Wanneer er niet genoeg fi nanciële middelen zijn om de kerk te onderhou-
den zal deze op 1 januari 2016 voorgoed de deuren sluiten.
Nadat in het najaar van 2013 duidelijk werd dat de Sint-Bartholomaeuskerk 
op termijn dicht zou gaan, is in december van dat jaar de stichting Red de 
monumentale Sint-Bartholomaeuskerk Beek opgericht. Zij wil bereiken dat 
er nieuwe, passende gebruiksmogelijkheden voor het monumentale gebouw 
worden gecreëerd, maar ook dat de kerk beschikbaar blijft voor bijzondere 
vieringen. 
Er is een reddingsplan gemaakt met een looptijd van in eerste instantie vijf 
jaar. Om dit plan voor elkaar te krijgen is een geldinzamelingsactie gestart 
die in februari 2015 circa € 40.000 heeft opgeleverd. Dit bedrag moet deze 
zomer 5 jaar lang € 60.000 worden om onderhoud en exploitatie te waarbor-
gen.

Geef een bijdrage om de deuren van de kerk open te kunnen houden. 

Een monument dat gekoesterd moet worden 

Al bijna tweehonderd jaar lang is het monumentale gebouw het beeldbepa-
lende middelpunt van het dorp Beek. En dat moet zo blijven, vinden wij en 
velen met ons. Kerkgebouw, interieur en Lindsen-orgel hebben immers niet 
voor niets de status van beschermd Rijksmonument! 
De kerk is ook al eenenveertig jaar een podium waar topmusici uit binnen- 
en buitenland de bezoekers van o.a. Concertserie Beek laten genieten van 
bijzondere muziekuitvoeringen. 
Het is onvoorstelbaar dat er in deze sfeervolle kerk met haar prachtige akoes-
tiek binnenkort geen diensten, concerten of evenementen meer zouden 
kunnen plaatsvinden (zie ook de ingesloten fl yer).

Draag bij om de Sint-Bartholomaeuskerk in stand te houden

Voor het welslagen van dit reddingsplan is het belangrijk om - tenminste
voor een periode van 5 jaar - structurele bijdragen te ontvangen. Dit kan in
kleine bedragen, maar ook in grotere van b.v. € 500 of € 1.000 per jaar.
De stichting “Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk Beek” is een
culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer u met ons een
overeenkomst sluit met een looptijd van vijf jaar, kunt u een belastingvoor-
deel van 65 procent op uw gift behalen.
Ter verduidelijking vindt u binnen in deze brochure een toelichting met reken-
voorbeeld.



GIFTEN IN HET KADER VAN DE ANBI-REGELING

Particulieren 

Sinds begin 2012 mag uw gift aan een culturele ANBI met 25 procent extra 
afgetrokken worden van de belasting.
Stel, u geeft jaarlijks € 1.000  d.m.v. een periodieke gift, vastgelegd in een 
overeenkomst met een looptijd van vijf jaar: 

Bij een inkomstenbelastingtarief van     52%     42%
Aftrekpost      1.000  1.000
Toeslag i.v.m. culturele ANBI          250     250
Aftrekbaar in aangifte    1.250  1.250

Belastingvoordeel        -650    -525
Uw netto last           350     475

Totaal last bij 5 jaar schenken van € 1.000
Bruto       5.000  5.000
Netto       1.750  2.375

Er is aan deze giften met een aftrekbaarheid van 125 procent een maximum 
gesteld van € 5.000 per jaar. Giften boven dit bedrag kunnen uiteraard voor 
100 procent worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Let u er wel op 
dat er een onder- en bovengrens bestaat voor eenmalige giften. Alleen het 
deel van de totale giften boven 1 procent van uw verzamelinkomen komt in 

aanmerking voor de aftrek, 
met een minimum van € 60. 
Tevens geldt voor de aftrek-
baarheid van deze giften een 
maximum van 10 procent van 
dat inkomen.

Bedrijven 

Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane 
gift op de winst in aftrek mag worden gebracht. Een gift van € 100 kan dus 
voor € 150 worden afgetrokken. 
De verschillende belastingschijven maken het geven aan culturele instellingen 
door bedrijven mogelijk nog aantrekkelijker. 
De vennootschapbelasting in Nederland bedraagt bij een winst onder de 
€ 200.000  20 procent, hierboven 25 procent. 

• Bij 20 procent vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 30 %  
    Een gift van € 1.000 zou in dit geval effectief € 700 kosten. 
• Bij 25 procent vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5 %  
    Een gift van € 1.000 zou in dit geval effectief € 625 kosten. 

Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 150 pro-
cent inzake de vennootschapsbelasting een maxi-
mum gesteld van € 5.000 per jaar. Er kan vervol-
gens maximaal € 2.500 extra van de winst worden 
afgetrokken. Giften boven dit bedrag kunnen worden 
opgevoerd als zakelijke kosten en op deze wijze 
van de winst worden afgetrokken. Ook bedrijven die 
geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen 
kunnen hier gebruik van maken. Meer informatie 
over “geven” in het kader van Kunst en Cultuur aan 
culturele ANBI's op www.daargeefjeom.nl.
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