
 
 

 
 

Onze ambitie:  
De Theaterschool voor jongeren met een verstandelijke beperking 

Het uitgangspunt van de Theaterschool is een beroepsopleiding in het ambacht acteren. Tijdens deze 
opleiding komen vrijwel alle elementen van het vak theater aan bod. De opleiding is maatwerk voor iedere 
student en er wordt gekeken naar de persoonlijke ontwikkeling die de student maakt en het talent dat 
daarbij ontdekt wordt. Met als doel mee te doen aan de samenleving, kwaliteit van leven te verbeteren, te 
empoweren en de kansen op passend werk te vergroten.  

Steun gevraagd 
We kunnen onze ambitie niet alléén verwezenlijken, daarvoor hebben 
we u nodig om ons hierbij te helpen en met ons mee te willen denken. 
Ook zijn we op zoek naar partners die de ontwikkeling van de 
theaterschool financieel mogelijk willen maken en ons willen 
ondersteunen. 

Wat levert het u op? 
Allereerst een goed gevoel, maar natuurlijk ook publiciteit, onze 
tegenprestaties en een invulling van uw sociaal maatschappelijke 
doelstellingen. 

 

Word Vriend van de Theaterschool  

Uw bijdrage  Onze blijk van waardering 

Koperen Vriend 
Jaarlijkse bijdrage naar keuze 

 Bericht op onze sociale media en website bij uw start 
 Deelname aan de jaarlijkse Vrienden-bijeenkomst 

Bronzen Vriend €500,- 
  

 Een Theaterschool Taart voor uw organisatie 
 Bericht op onze sociale media en website bij uw start 
 Deelname aan de jaarlijkse Vrienden-bijeenkomst 

Zilveren Vriend €1.000,-  Een Theaterschool Taart voor uw organisatie 
 Bericht op onze sociale media en website bij uw start  
 Deelname aan de jaarlijkse Vrienden-bijeenkomst 
 2 vrijkaarten voor de eerstvolgende voorstelling 

Gouden Vriend €5.000,-  Een Theaterschool Taart voor uw organisatie 
 Bericht op onze sociale media en website bij uw start  
 Deelname aan de jaarlijkse Vrienden-bijeenkomst 
 4 vrijkaarten voor de eerstvolgende voorstelling 

Platina Vriend €6.000,- 
of meer 

 Een Theaterschool Taart voor uw organisatie 
 Bericht op onze sociale media en website bij uw start  
 Deelname aan de jaarlijkse Vrienden-bijeenkomst 
 4 vrijkaarten voor de eerstvolgende voorstelling 
 Theateroptreden op maat voor uw organisatie  

 



Belastingaftrek bij het schenken aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)  
Voor alle donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra 
giftenaftrek bij de Belastingdienst. Ondernemingen die onder de 
vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van 
een dergelijke gift aftrekken in de aangifte VB. Particuliere 
donateurs mogen in hun aangifte IB een gift aan een culturele 
ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. 
 
Rekenvoorbeeld: 
U schenkt bijvoorbeeld €1000 maar vanwege culturele ANBI mag u dit bedrag 
voor de belasting vermenig-vuldigen met 1,25 (particulier) of 1,5 (bedrijf), dus de schenking is aftrekbaar voor €1250 of 
respectievelijk €1500 
 
Periodieke gift 
In deze overeenkomst legt u voor minimaal 5 jaar vast dat u een vast bedrag per jaar 
gaat schenken. Hierdoor is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Dit leggen 
we samen vast met een ‘Overeenkomst periodieke gift’, een formulier van de website van de 
Belastingdienst.  

Rekenvoorbeeld:  
U doet een periodieke gift aan een culturele instelling van €5000 per jaar. Per jaar berekent u uw aftrek op de volgende manier:  
berekenen verhoging: €5000 x 25% = €1250 
Maximale verhoging: €1250,  u hebt dan per jaar een aftrek van: € 5000 + €1250 = €7250 
 

IK WORD VRIEND! 

 
ORGANISATIE: ………………………………………………………………………………………..………..…….. 

NAAM CONTACTPERSOON: …………………………………………………………………………..……….……... 

ADRES: ………………………………………………………………………………………………..……….……... 

POSTCODE EN PLAATS: ……………………………………………………………………………………….……... 
 
TELEFOONNUMMER: ………………………………………………………………………………….………..…….. 

E-MAILADRES: ………………………………………………………………………………………………….…….. 
 

�  Ik word Vriend van de Theaterschool en geef hierbij toestemming jaarlijks het bedrag van 

€ …………………. af te schrijven van rekeningnummer:…………………………………….………………... 

op naam van: ………………………......……………………….........……………………….....……….……..... 

handtekening: ……………......…………………………………………………………………..……..…..…….. 

�  Ik wil graag een periodieke gift doen van minimaal 5 jaar. Wij nemen daarvoor contact 

met u op voor de ondertekening van een ‘Overeenkomst periodieke gift’. 

�  Ik wil graag een eenmalige donatie doen van € ……………………………………………………….….. 

�  Ik wil graag op een andere manier samenwerken. Mail mij: ………………………………...…………... 

Alvast heel hartelijk dank namens alle toekomstige leerlingen! 


