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Het onderzoek en de activiteiten van de New Holland Foundation worden financieel ondersteund door 

o.a. het Koninkrijk der Nederlanden, Ministerie van OC&W, Dutch Culture, de Mondriaan 

Foundation, Ministério da Cultura van Brazilië, de Fundación Cultural Hispano-Brasileña in Spanje,  

AKZO-NOBEL en de KLM. Aangezien de bijdragen van deze instellingen de totale kosten niet 

dekken, is ondersteuning van donateurs van groot belang. 

De New Holland Foundation is sinds 1-1-2008 door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften, die aan de Stichting worden gedaan, aftrekbaar 

van de belasting, zowel voor particulieren als voor bedrijven. 

Particulieren 

* kunnen ‘periodiek’, voor minimaal 5 jaar, een gift doen (zonder drempel of maximum). Deze gift is 

volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 

* kunnen ‘niet periodiek’ een gift doen. De drempel is 1% van uw drempelinkomen, met een 

minimum van € 60, -. De gift is aftrekbaar tot 10% van uw drempelinkomen. 

Bedrijven 

* kunnen een gift doen tot 10% van de fiscale winst. Deze gift is volledig aftrekbaar van de 

vennootschapsbelasting. 

Wij hopen u als donateur van de New Holland Foundation te mogen verwelkomen. De Stichting is 

geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd, zodat uw gift volledig ten goede komt aan onderzoek 

en activiteiten van de New Holland Foundation. Hoewel de Belastingdienst als voorwaarde bij giften 

heeft dat er geen tegenprestatie tegenover de gift mag staan kunnen wij op verzoek en in samenspraak 

presentaties en/of tentoonstellingen verzorgen. Daarnaast zullen wij u regelmatig op de hoogte houden 

van de voortgang van de projecten. 

Aanvullende informatie kunt u krijgen bij de Belastingdienst, telefonisch: 0800-0543 of via de 

website www.belastingdienst.nl. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de penningmeester van 

de Stichting, de heer D.C. Loman via dickloman@newhollandfoundation.nl. 

New Holland Foundation        

T  +31 (0)20-4221791      

E  info@newhollandfoundation.nl  

W www.newhollandfoundation.nl        

          


