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SCHENKINGEN EN GIFTEN 
Wanneer u geld wilt schenken of een gift wilt doen kunt u de onderstaande 
brochure (pag. 2 – 6), Schenken en Legaten gebruiken. Dit formulier kunt u 
op de computer invullen doordat u in dit bestand kunt typen. 
 
Graag de formulieren ondertekend mailen 
naar student@praktischefilosofie.nl of opsturen per post naar de 
penningmeester: 
Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit tav dhr K. Bijman, Oxerhoflaan 
8 7428 MB Deventer. 
 
Uiteraard kunt u ook eenmalig of periodiek een gift overmaken via onze 
giftenrekening NL38 RABO 0338 3273 20, ten name van Stichting 
Praktische Filosofie en Spiritualiteit. Wij zijn blij met elke donatie; hartelijk 
dank alvast. 

 

De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit maakt deel uit van de 
stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit, waartoe ook het 
studiecentrum De Oxerhof behoort. Tot voor kort waren dat twee 
afzonderlijke stichtingen die in 2018 zijn gefuseerd. 
 
 
Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit 
RSIN-nummer 859427791 en KvK-nummer 73264326. 
Contactgegevens: Oxerhoflaan 8, 7428 MB Deventer en is statutair 
gevestigd in Deventer. 
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Schenkingen en Legaten aan de Stichting 

School voor Praktische filosofie & Spiritualiteit 
 

 

Deze brochure is bestemd voor leden van de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit en haar 

sympatisanten die mogelijkheden onderzoeken om De School geldelijk te steunen . 

 

Wij geven informatie over: 

1. een eenmalige schenking of een periodieke schenking  pag. 3,4. 

2. een gift in testament opnemen als legaat of erfstelling  pag. 5,6.                                   

 

 

De gelden die geschonken worden aan de Stichting School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit 

worden gebruikt voor het verwezenlijken van de missie van De School, namelijk mensen te helpen 

hun ware potentieel te realiseren en daarmee bij te dragen aan het welzijn van de mensheid.  

 

Omdat de Stichting zich geheel onafhankelijk wil opstellen vraagt  zij geen subsidie aan. De financiële 

middelen voor het in stand houden van De School komen uit de lesgelden en giften. De lesgelden 

worden zo laag mogelijk gehouden om geen financiële drempel op te werpen.  

 

Niemand binnen De School ontvangt salaris of een onkostenvergoeding. Het Werk is dus Pro Deo. 
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1. Een eenmalige schenking of periodieke schenking 

 

Een schenking aan een goed doel is fiscaal voordelig. De Belastingdienst betaalt een stukje van de 

schenking mee. U kunt op twee manieren schenken aan een goed doel: 

 Een gewone gift: een eenmalige schenking die gedeeltelijk aftrekbaar is,  

 Een periodieke gift: een reeks giften van minimaal vijf jaar, die 100% aftrekbaar is.  

Eenmalig schenken aan een goed doel 

Bij een eenmalige schenking aan een goed doel (gewone gift) kunt u een gedeelte van het bedrag 

terug krijgen van de Belastingdienst. 

Wilt u uw gift fiscaal aftrekbaar maken? Dan moet uw gift aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 Het goede doel moet een ANBI-instelling zijn.  

De afkorting ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling  

     

     De Stichting School voor Praktische  Filosofie en Spiritualiteit 

     heeft een ANBI-status.  

 Uw gift is minimaal 1% en maximaal 10% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 

60,-.  Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag mag u aftrekken. Uw drempelinkomen is 

het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3, maar zonder uw 

persoonsgebonden aftrek.  Als u het gehele jaar een fiscale partner heeft of als u ervoor kiest 

om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden dan kunt u de gewone giften van u 

en uw fiscale partner bij elkaar optellen. Om de drempel te berekenen telt u de 

drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.   
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Periodiek schenken aan een goed doel 

Een periodieke schenking aan een goed doel (een periodieke gift) is volledig aftrekbaar. Hoeveel u 

terugkrijgt is afhankelijk van uw leeftijd en uw inkomen. 

Voorwaarden periodieke gift 

 U schenkt een periodieke gift aan een instelling met ANBI-status.   

 U moet minimaal 5 jaar achter elkaar een (ongeveer) even hoog bedrag overmaken aan 

dezelfde instelling of vereniging.  

 Een periodieke gift wordt mogelijk door de “Overeenkomst periodieke giften” in te vullen, welke 

te downloaden is op onze website of door deze op te vragen bij de penningmeester van de 

School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit door een mail te sturen naar 

spfesfinancieel@gmail.com . De overeenkomst dient door u ondertekend te worden en 

verzonden naar de penningmeester van de School. Hij zal de overeenkomst tevens 

ondertekenen en u een exemplaar retourneren. 

 U dient het formulier “Betalingsvolmacht periodieke gift in geld”, welke eveneens te 

downloaden is op onze website, in te vullen of door deze op te vragen bij de penningmeester 

van de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit door een mail te sturen naar 

spfesfinancieel@gmail.com.  U dient het formulier te ondertekenen en te verzenden naar de 

penningmeester om de periodieke incasso van uw gift door de School mogelijk te maken. 

  



5 
 

Recht op beëindiging 

 

De verplichting tot betaling eindigt: 

1. door tijdsverloop of door overlijden van de schenker; 

2. door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de schenker, buiten invloed van de 

schenker; 

3. bij faillissement of bij verlies van de ANBI-status van de instelling. 

Indien voor onbepaalde tijd wordt geschonken eindigt de verplichting niet door tijdsverloop. Wel heeft 

u het recht de schenking na verloop van vijf jaar te beëindigen. De schenking is, nadat de 

overeenkomst is getekend, in beginsel geheel aftrekbaar in het jaar dat de betaling wordt gedaan. 

 
 

2. Gift in testament opnemen als legaat of erfstelling 

 

Omdat ‘de Stichting School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit’ een ANBI-status heeft is 100% 

van datgene wat u aan de School nalaat voor De School. 

Een goed doel met ANBI status valt in het 0% tarief van de Belastingdienst en hoeft dus geen 

belasting af te dragen.  

U kunt op twee manieren een gift aan De School opnemen in uw testament, namelijk in de vorm van 

een erfstelling en in de vorm van een legaat. Beide vormen dienen te worden vastgelegd in uw 

testament. 

Erfstelling 

Bij een erfstelling ’vermaakt’ u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan De School. De tekst die in 

het geval van een erfstelling in uw testament moet worden gebruikt luidt als volgt: 

"Ik benoem tot mijn erfgenaam ‘de Stichting School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit  

gevestigd te  Amsterdam. 
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Legaat 

Bij een legaat vermeldt u in uw testament dat De School een bepaald bedrag in geld (een vast bedrag 

of een percentage van de nalatenschap) zal ontvangen. Behalve een bedrag kunt u in een legaat ook 

een goed aan De School nalaten, bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille. De 

ontvanger van een legaat heet een ’legataris’ en is niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de 

nalatenschap. 

De tekst die in het geval van een legaat in uw testament moet worden gebruikt is als volgt: 

"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, aan De 

School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit, een bedrag in contanten groot X euro / het perceel IJ, 

kadastraal bekend Z / de woning gelegen aan de A-weg 2, te B". 

Laat altijd uw testament opmaken  

Als u geen testament opstelt, wordt uw erfenis volgens de wettelijke regels verdeeld. Uw partner en 

kinderen hebben recht op een deel van de erfenis. Heeft u helemaal geen familie, dan vervallen al uw 

eigendommen en uw vermogen aan de staat. Als u dit wilt voorkomen, moet u dit apart vastleggen in 

een testament. Het is dus raadzaam om altijd uw testament op te maken. Dat gebeurt door een 

notaris. 

Overweegt u De School iets na te laten, laat dan een notaris een testament opstellen en 

benoem daarin een executeur. De executeur draagt de zorg over de goede uitvoering van uw 

testament.  

  

 
 
 
 
                                                             


