
Vrienden van Smash 

Veel mensen steunen het goede doel op de een of andere manier. Veelal met 

eenmalige giften maar ook wel door middel van lidmaatschappen (bv Greenpeace) of 

andere verbintenissen waarbij er geprobeerd wordt donateuren voor langere tijd aan 

zich te binden. Vaak heeft de gulle gever weinig zicht op de bestedingen.  

Tennisvereniging Smash beoogt geen winst en bestaat uitsluitend doordat de vele 

onbetaalde vrijwilligers de leden intensief begeleiden bij het tennisspel en de 

activiteiten. 

Smash, zo afhankelijk van donaties, streeft er naar om donateuren voor langere tijd 

aan zich te binden om zo meer structureel rekening te kunnen houden met de 

inkomsten en daarmee de kwaliteit van het aanbod gedurende langere tijd zeker te 

kunnen stellen. 

Smash wil dat doen door donateuren aan zich te binden als ‘Vrienden van Smash’.  

Een Vriend van Smash verbindt zich door een jaarlijkse periodiek gift van minimaal 

€50 en een periode van tenminste vijf jaar aan Smash en steunt daarmee onze 

gehandicapte leden. Door het jaarlijks doneren van een bepaald bedrag voor een 

periode van tenminste vijf jaren wordt de gehele gift volledig belasting aftrekbaar 

voor de gever!  

ANBI Status 

Donaties aan ANBI-organisaties zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de 

inkomsten- of vennootschapsbelasting. Gehandicaptensport Nederland is een 

algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft daarnaast sinds 2009 een 

zogenaamde groepsbeschikking voor haar lidorganisaties. Dat betekent dat de 

verenigingen en stichtingen die bij Gehandicaptensport Nederland zijn aangesloten 

ook een ANBI-status hebben.  

Tennisvereniging Smash is zo’n organisatie en staat bij de belastingdienst als zodanig 

geregistreerd. Klik hier voor informatie.  

De voorwaarden die fiscaal gezien het meest van belang zijn: 

 Het moet gaan om een periodieke gift (jaarlijks) die tenminste vijf jaar loopt. 
 De hoogte van de gift moet minimaal €50 per jaar bedragen. 
 De periodieke giften worden vastgelegd door middel van een overeenkomst 

tussen u en TV Smash. 
Bij een periodieke gift die over vijf jaar wordt uitgespreid zijn er geen verdere 

voorwaarden of beperkingen meer en is de gehele gift volledig belastingaftrekbaar 

voor de gever.  

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/


Klik hier voor informatie.  

 

Ook Vriend van Smash worden?  

Om vriend van Smash te worden en in aanmerking te komen voor de volledige 

belastingaftrek dient er tussen Smash en de gevende partij een overeenkomst te 

worden opgemaakt.  

U vraagt de overeenkomst aan bij het secretariaat van Tennisvereniging Smash. Vult 

deze aan met uw gegevens, ondertekent en stuurt deze weer retour naar het 

secretariaat van Tennisvereniging Smash.  

Met het ondertekenen van de overeenkomst machtigt u Smash automatisch jaarlijks 

uw bijdrage, zijnde een bedrag van uw keuze, maar tenminste €50, van uw rekening 

af te schrijven. 

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/voorwaarden_voor_het_aftrekken_van_periodieke_giften

