Van het bestuur
Wijziging bankrekeningnummer van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
Per 1 januari 2019 gaan we over van de ING naar de Triodosbank. Het nieuwe bankrekeningnummer is bij het ter perse gaan van deze Fitis nog niet bekend. Het staat
wel op onze website en in de mail die u ontvangt van de secretaris voor het betalen
van de contributie voor 2019. Bij de Triodosbank weten we zeker dat ons geld niet
geïnvesteerd wordt in zaken waar we als natuurorganisatie niet achter kunnen
staan. We komen met deze wijziging tegemoet aan de wens van veel leden.

Periodieke schenking
In 2018 hebben we ruim € 1.700 aan donaties ontvangen. Dit zijn bedragen die
leden, naast de verschuldigde contributie, extra overmaken om het werk van de
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland te steunen. Uiteraard zijn we daar erg blij
mee. Sinds 1 januari 2014 is deze donatie aftrekbaar van de belasting, mits de gift
voor de periode van minimaal vijf jaar wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
Doneren met belastingvoordeel. Een rekenvoorbeeld
Het bedrag dat u schenkt is, ongeacht de hoogte ervan, volledig aftrekbaar van uw
belastbaar inkomen. Afhankelijk van het inkomen en in welke belastingschijf u
valt, ontvang u jaarlijks een deel van het gedoneerde bedrag terug. Schenkt u bijvoorbeeld jaarlijks een brutobedrag van € 50,- aan de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, en zit u in het 42% belastingtarief, dan kost dit u netto uiteindelijk slechts
€ 29,-. U krijgt namelijk 42% van € 50,- terug van de belastingdienst. Het afsluiten
van een periodieke schenking is makkelijk. Een notaris is niet nodig, het voldoet om
samen een akte op te stellen. De Belastingdienst heeft hiervoor een aantal formulieren opgesteld. Indien u overweegt om de akte op te stellen, neemt u dan contact
op met de penningmeester, Bert Kostermans op telefoonnummer 06 24416622 of
stuur een mail naar bert.kostermans@gmail.com. Ik stuur u graag alle benodigde
informatie toe en kan daar waar nodig toelichting geven. Van elk formulier bestaan
twee exemplaren; één voor u als schenker en een exemplaar voor onze administratie.
Overeenkomst
In de overeenkomst wordt onder meer vastgelegd hoe hoog de jaarlijkse donatie is,
welke looptijd de overeenkomst heeft (minimaal 5 jaar) en wanneer de eerste donatie plaatsvindt. U kunt ook aangeven in welke gevallen de overeenkomst automatisch eindigt, bijvoorbeeld bij overlijden of wanneer u uw baan verliest. In de modelovereenkomst van de Belastingdienst zijn de opties aan te vinken, die leiden tot
beëindiging van de overeenkomst.
U vult de formulieren in, ondertekent beide exemplaren en stuurt ze naar Vogel196
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werkgroep Zuid-Kennemerland, J.M. van Nassaulaan 8, 2071 VC Santpoort-Noord.
De penningmeester vult de overeenkomst verder aan en stuurt uw exemplaar
retour. Bewaar de documenten in uw administratie.
Wijzigingen in de toekomst
De komende jaren wordt de aftrekbaarheid van de schenking beperkt. De ingreep
valt in hetzelfde pakket maatregelen als de beperking van de hypotheekrenteaftrek.
Wie in de hoogste belastingschijf zit (vanaf een jaarinkomen van ruim € 68.000) kan
giften aan goede doelen, net als de hypotheekrente, nu nog tegen bijna 52% aftrekken. Maar dat wordt de komende jaren hard afgebouwd, naar uiteindelijk 37% in
2023.
■ Bert Kostermans, penningmeester

Literair tijdschrift over vogels
In april 2019 verschijnt bij Atlas Contact het eerste nummer van De Scharrelaar, een nieuw literair tijdschrift voor vogelliefhebbers.
De redactie van De Scharrelaar bestaat uit Saskia van Loenen (eindredacteur
bij NRC Handelsblad en auteur van Spotvogels), Jean-Pierre Geelen (redacteur en ombudsman bij de Volkskrant en auteur van onder meer Blinde vink
en Spotvogels), Emile Brugman (publisher at large bij Atlas Contact) en Caspar Dullaart (redacteur bij Atlas Contact). Het tijdschrift zal twee keer per jaar
verschijnen, in de lente en in de herfst, en is alleen in losse verkoop beschikbaar.
In het lentenummer, dat in april 2019 verschijnt, onder meer een college natuurschrijven door Koos van Zomeren, Marja Vuijsje over vogels in de Perzische literatuur, André De Baerdemaeker over de spinnende moordenaar, de
huiskat, Jean-Pierre Geelen over het vogelringen en Stefan Brijs over de
Roodkopklauwieren in zijn Spaanse achtertuin.
Caspar Dullaart: ‘De tijd is rijp voor een literair vogeltijdschrift; een Hard Gras
voor twitchers, vogelaars en vogelliefhebbers. Niet eerder verschenen er in
Nederland zoveel goede vogel- en natuurboeken als nu, niet eerder werden er
massaal zoveel vogelboeken gekocht als nu.’
Voor de liefhebbers, kortom.
■ Bericht van Atlas Contact
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