Steun ons werk!

Waarom geven?
Het historische interieur van woonhuizen vormt een kennislacune binnen het cultureel
erfgoed en wordt daarom voortdurend bedreigd. Door onbekendheid met de
cultuurhistorische waarden gaan er dagelijks monumentale interieurs en
interieuronderdelen verloren.
Het project Van Grachtenhuis tot villa in het groen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd
onderzoekt en documenteert deze interieurs zodat nieuwe gegevens en beeld kunnen
worden verzameld en gedeeld. Het kennis- en beelddossier zal in dienst staan van een
grotere bewustwording van de monumentale waarden zodat er zorgvuldiger mee zal worden
omgegaan. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in een prachtig
geïllustreerd boek.

Ja, wij steunen het onderzoeksproject Van grachtenhuis tot villa in het groen en maken een
bedrag over van € 150,- (of meer) op het hieronder vermelde bankrekeningnummer ten
name van de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam.
Postbank: NL16 INGB 0004 3854 90

Opties voor begunstigers!
Als u ons werk belangrijk vindt kunt u ons steunen met een stimuleringsbijdrage en zich
aansluiten bij de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam. U neemt als begunstiger deel
aan een groeiend netwerk van interieurliefhebbers met een speciale belangstelling voor het
wonen in de 19de- en 20ste eeuw.
Als u mee doet voelen wij ons gesteund in ons werk. Dit geeft ons energie voor de toekomst.
Als begunstiger krijgt u een aantal voordelen:





Deelname aan een steeds groter wordend netwerk van interieurliefhebbers
Voorrang op wandelingen met interieurbezoek
Uitnodigingen voor en korting op activiteiten, lezingen, publicaties en presentaties
Nieuws over onze vondsten en activiteiten

Particulieren


Eenmalige gift: € 150,- of periodieke gift: € 100,- (of meer) gedurende vijf jaar;
standaard voordelen




Bij deelname door 2 personen: € 250,- standaard voordelen + vermelding als
begunstiger op de website (naar keuze)
Bij giften vanaf € 500,- standaard voordelen + vermelding als begunstiger op de
website en in het boek (naar keuze)

Ondernemingen



Als gift: € 1.500,- voordelen zoals particuliere begunstigers (2 personen)
Als sponsoring: € 1.500,- + naamsvermelding en logo op de website en in het boek

ANBI status
De Stichting Historische Interieurs in Amsterdam is een culturele ANBI. Giften aan de
stichting zijn daarom in beginsel fiscaal aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor schenkers
van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangiften
inkomstenbelasting 2015 en 2016 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken (de
zogenaamde multiplier). Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen,
mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Periodieke schenking
Het is mogelijk om via een lijfrente 5 x € 100,- (of meer gedurende vijf jaar) te schenken.
Deze schenking is 100% aftrekbaar in box 1 (IB). Ook hier geldt de eerder genoemde
multiplier. Bent u geïnteresseerd in een periodieke gift via een lijfrente dan sturen wij u
graag de benodigde formulieren.
Het beleid voor de komende jaren is verwoord op de website. Het interieuronderzoek is
medio 2015 van start gaan.
RSIN: 815617938

KvK Utrecht: 30213445

Postbank: NL16 INGB 0004 3854 90

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het vergaren en vastleggen van kennis van historische
interieurs (en interieuronderdelen) in Amsterdam. De stichting tracht dit doel te bereiken
door:
-

Het bevorderen van onderzoek naar historische interieurs;
Het bevorderen van verspreiding van kennis van historische interieurs;
Het stimuleren van het proces van kennisvorming van historische interieurs.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur: Marleen Slooff (voorzitter), Frans van Burkom (secretaris), Sierd Roosje
(penningmeester)
Projectgroep: Barbara Laan (Projectleider SHIA), Coert Krabbe (Monumenten en Archeologie
gemeente Amsterdam), Alexander Westra (Erfgoedpraktijk)
Adviseur: Eloy Koldeweij (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Coördinator: Annet Rood (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

