
Crowdfunding  
t.b.v. Renovatie keuken CCN-bunnik

~ De grootte per deelneming is minimaal ¤ 500 en maximaal ¤ 5000. 
~  Wij rekenen op uw verenigingsliefde en hopen dat u in de gelegenheid bent om 

in dit gezamenlijke project deel te nemen met één of meerdere participaties van 
¤ 500.

~  In bijzondere gevallen, zoals opzeggen van het lidmaatschap vanwege ziekte, 
overlijden of verhuizing, zal de lening van een lid vervroegd geheel worden 
afgelost. 

~  In geval van overlijden accepteert de belastingdienst het stopzetten van de giften.
~  Tussen u en de vereniging wordt een overeenkomst opgemaakt. Een voorbeeld is 

beschikbaar.
~  U ontvangt een bevestiging van de vereniging, welke tevens het door de belasting-

dienst vereiste bewijs is van uw periodieke gift.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van CCN-Bunnik

Bijlagen:
- Inschrijfformulier



Al 35 jaar CCN Bunnik

In November 2017 vierde CCN afdeling Bunnik haar 35 jarig bestaan. 
De kookclub heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt 
en telt inmiddels ca. 250 leden verdeelt over 19 kookgroepen. Nagenoeg 

elke weekse avond wordt er gekookt.

20 jaar in de boerderij op de Smalleweg

Binnenkort zijn we 20 jaar gehuisvest in de deel van een boerderij op de 
Smalleweg 2 in het centrum van Bunnik. Het interieur van de keuken 

en het restaurant en de meeste vaste apparatuur is dan ook 20 jaar oud 
en sleets aan het worden. Daarnaast voldoen de vloeren, de ovens, de 

fornuizen, de ventilatie, de verlichting, de warmwatervoorziening, enz. 
niet meer aan de huidige eisen. Bovendien is de beschikbare werkruimte 

voor 15 kokers krap.

We mogen nog zeker 10 jaar blijven

Met onze huisbaas zijn we een nieuw huurcontract overeengekomen dat 
op 1 augustus 2018 weer voor een nieuwe periode van 10 jaar is ingegaan.

Dus tijd voor een nieuwe keuken

Het bovenstaande zijn redenen voor een grondige renovatie, welke wij 
in juli-augustus 2019 willen uitvoeren. Voor alle bouwkundige werken, 

incl. elektra, water en keukenapparatuur en meubilair begroten wij 
¤ 120.000 nodig te hebben. Hiervan kunnen wij minimaal ¤ 20.000 

fi nancieren uit eigen middelen. Blijft over maximaal ¤ 100.000 welke 
wij, evenals 20 jaar geleden, willen verkrijgen middels een lening bij 

onze leden. Voor deze crowdfunding is er voor deelnemers en 
vereniging een aantrekkelijk systeem, dat gebaseerd is op de fi scale 
aftrek zonder drempel van een periodieke gift gedurende minimaal 

5 jaren.

Voorbeeld

U doet een inleg van ¤ 1000; de looptijd van de lening is 5 jaar, elk jaar 
wordt dus ¤ 200 afgelost, maar dit schenkt u terug aan de vereniging. 

Er is dan sprake van een periodieke schenking van ¤ 200 per jaar, 
gedurende 5 jaar. Dit voldoet een de eisen van de belastingdienst voor 

aftrekbaarheid in de IB aanslag zonder drempel.

Elke deelnemer krijgt per ¤ 1000 inleg gedurende de looptijd van 5 jaar 
een korting op  de  jaarlijkse contributie van ¤ 120.

Het totaal in 5 jaar van belastingteruggave (¤ 80 x 5 = ¤ 400 bij 40% IB 
tarief) en korting op de contributie (¤ 120 x 5 =  ¤ 600) is gelijk aan de 

ingelegde ¤ 1000. Het kost u dus niets! En bij een IB tarief van 50% 
levert het u zelfs extra inkomen op.

De vereniging betaalt in die 5 jaar per ingelegde ¤ 1000 de korting op 
de contributie, zijnde 5 x ¤ 120 = ¤ 600.


