NOTITIE INZAKE ANBI JO. STATUTEN
1. De vereniging is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Als zodanig is de
verenging erkend door de Belastingdienst, wat met zich brengt dat de instelling
bepaalde belastingvoordelen heeft bij erven en bij schenken. Omdat wij bovendien een
culturele ANBI zijn, geldt extra giftenaftrek, waardoor giften aan de vereniging worden
gestimuleerd.
2. Op grond van de wettelijke regeling (zie www.belastingdienst.nl/anbi) dient een
algemeen nut beogende instelling aan de volgende voorwaarden te voldoen:
(I)

geen winstoogmerk

(II)

gescheiden vermogen

(III)

eigen vermogen moet beperkt blijven

(IV)

geen beloning voor bestuurders

(V)

actueel beleidsplan

(VI)

redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen

(VII)

bij opheffende stichting moet het resterend vermogen naar een instelling met
soortgelijk doel

(VIII)

voldoen aan administratieve verplichtingen

(IX)

publicatie bepaalde gegevens op de website

(X)

voldoen aan integriteitseisen

3. Ad I
In onze statuten staat niet vermeld dat wij geen winstoogmerk hebben.
4. Ad II, III, VI, VIII, IX en X:
Dat behoeft op zichzelf geen vermelding in de statuten. Uiteraard moeten wij daar wel
aan voldoen en in de praktijk voldoen wij daaraan ook.
5. Ad III “eigen vermogen moet beperkt blijven”
Daaraan voldoen wij momenteel niet. De fiscus kijkt daar kritisch naar, want als ANBI
mag je niet oppotten. Er moet een redelijke verhouding bestaan tussen uitgaven en
vermogen. Bij ons is die er niet. Dat betekent dat wij geld moeten uitgeven. Naar
verwachting zal dat in de jaren 2017 en 2018 ook geschieden vanwege allerlei projecten
van het orkest, vanwege instrumenten en het jubileumjaar 2018.
6. Ad IV “geen beloning”
Dat moet vermeld worden in de statuten en dat is momenteel niet het geval.
7. Ad V “actueel beleidsplan”
Er is een actueel beleidsplan.

Doc. nr.
2385310.1

-2-

8. Ad VI “redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen”
Het mag dus niet zo zijn dat de kosten bijvoorbeeld 50% van de bestedingen bedragen.
Bij ons is die verhouding wel in orde.
9. Ad VII “bij opheffen van de stichting moet het resterend vermogen naar een instelling
met soortgelijk doel”
Voorstel bestuur
Voor de wijziging van de statuten is een besluit van de algemene ledenvergadering nodig en dat
besluit dient de steun te hebben van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen; zie artikel 21
van de statuten.
Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering op 23 oktober 2017 voor:
1. te besluiten de statuten van de vereniging te wijzigen overeenkomstig het meest recente
ontwerp van de akte van statutenwijziging opgemaakt door Houthoff Buruma Coöperatief
U.A.; en
2. te besluiten machtiging verlenen aan iedere bestuurder van de vereniging, alsmede aan
iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Buruma
Coöperatief U.A. om de akte van statutenwijziging te tekenen.
Bijlagen:
1. de huidige statuten;
2. concept nieuwe statuten en;
3. een compare-versie waaruit de wijzigingen ten opzichte van de huidige statuten blijken.

