
Crowdfunding CCN Bunnik t.b.v. renovatie keuken: hoe werkt het ?  
 
1. Lees eerst de brochure en onderstaande info helemaal door. Eventueel overblijvende 

vragen worden graag beantwoord via een mail aan secretariaat@ccn-bunnik.nl 

2. Wanneer u het ‘verhaal’ begrepen hebt, besluit u of u mee wilt doen met het 

gezamenlijk door de leden van CCN Bunnik financieren van de keukenrenovatie.  

3. Wilt u meedoen? Vul dan het formulier ‘leningovereenkomst’ volledig in. Hoewel de 

brochure als voorbeeld €1.000 noemt, kunt u meedoen voor minimaal €500, maar ook 

een veelvoud hiervan tot maximaal €5.000. Alle hierna genoemde bedragen zijn 

gekoppeld aan het (ook in de brochure genoemde) bedrag van €1.000, maar kunnen dus 

– in verhouding – kleiner of groter zijn. Let echter goed op punt 12 !! 

4. Het ingevulde en ondertekende formulier ‘leningovereenkomst’ dient uiterlijk 31 maart 

2019 in het bezit te zijn van de ‘Vertrouwenspersonen Crowdfunding’ (deze zijn door de 

ALV benoemd en weten als enigen wie voor hoeveel meedoet); inleveren in 

geadresseerde en gesloten envelop via de brievenbus die hangt in de hal van l’Amuserie. 

5. Begin april 2019 wordt duidelijk welk totaalbedrag aan toegezegde leningen er is. 

Vervolgens wordt in een bijzondere ALV besloten of de keukenrenovatie en de 

financiering ervan definitief door kunnen gaan. 

6. Alle leden ontvangen een mail over het ALV besluit. Gaat de renovatie niet door, dan 

stopt het verhaal hier en vernietigen de vertrouwenspersonen alle ontvangen 

formulieren ‘leningovereenkomst’. 

7. Gaat het wel door dan ……. ontvangen de leden die meedoen aan de crowdfunding per 

mail een verzoek om het toegezegde leningbedrag over te maken naar CCN Bunnik; er is 

een aparte rekening voor de crowdfunding waar alleen de vertrouwenspersonen inzicht 

in hebben. De overboeking dient uiterlijk 15 mei 2019 ontvangen te zijn. Met dezelfde 



mail komt het formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ mee, wat nodig is voor 

de Belastingdienst teneinde giften te kunnen aftrekken (zie verder punt 9). Dit formulier 

dient ingevuld en ondertekend wederom ingeleverd te worden bij de 

‘Vertrouwenspersonen Crowdfunding’ via de brievenbus in l’Amuserie. Wanneer uw 

betaling ontvangen is, worden de ‘leningovereenkomst’ en het formulier 

‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’, door één van de vertrouwenspersonen 

ondertekend, aan u teruggezonden. 

8. Uw leningbedrag betaalt CCN Bunnik aan u terug in 5 jaarlijkse aflossingen van €200; de 

eerste aflossing vindt ruim voor het eind van 2019 plaats. 

9. Nu komt het fiscale hoofdstuk: u boekt elk jaar (5 jaar lang) de aflossing dadelijk na 

ontvangst terug naar CCN; dit is telkens een voor de inkomstenbelasting volledig 

aftrekbare periodieke gift zonder drempel. Voorwaarde voor deze aftrek is wel dat u 

inkomstenbelasting betaalt. 

10. Over een periode van in totaal 5 jaar trekt u voor de inkomstenbelasting in totaal €1.000 

af. Door deze aftrek heeft u een belastingvoordeel van afgerond 40% bij een inkomen 

t/m €68.500 (nogmaals ervan uitgaande dat u belasting betaalt); bij een hoger belastbaar 

inkomen wordt het voordeel 50%. 

11. Het belastingvoordeel komt uit op 40% van €1.000 ofwel €400. Daardoor kost uw 

schenking aan CCN u tot zover geen €1.000 maar €600. 

12. Deze €600 krijgt u tijdens de looptijd van de lening cadeau van CCN in de vorm van 5 jaar 

lang een korting van €120 op uw contributie. LET OP: bij een lening van €3.000 krijgt u 

nagenoeg uw gehele contributie terug; leent u meer dan kunt u de terug geboekte 

aflossingen op dit meerdere wel als gift aftrekken voor de belasting, maar is de maximale 

korting op uw contributie bereikt. 


