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Bestuur en medewerkers van het MD Fonds
wensen u een voorspoedig 2014 en danken
u voor uw financiële bijdrage in 2013.
Kerngetallen en overheadkosten MD Fonds
door Paul Amelink, bestuurslid
In het najaar zijn er enkele organisaties
van goede doelen in Nederland lelijk
door de mand gevallen. Hun financiële
cijfers bleken niet te kloppen met de
realiteit. Er werd veel minder geld
besteed aan de werkelijke doelstelling.
Bovendien bleken bestuurders van
sommige organisaties veel meer geld te
declareren dan was afgesproken.
Daarom willen wij nog eens laten zien wat
er met het geld van onze trouwe donateurs
gebeurt. De jaarverslagen van het MD
Fonds kunnen al jaren op de website
bekeken worden. Dit geeft veel
transparantie. Toch willen we enkele
kerngetallen bij elkaar zetten om aan te
tonen dat er zeer zorgvuldig met uw giften
wordt omgesprongen en dat uw geld goed
besteed wordt.

Ook belangrijk om te weten is dat de zes
bestuursleden de belangen van het fonds
onbezoldigd behartigen.
Besteding inkomsten MD Fonds
(laatste 3 jaar)
Wervingskosten

Organisatiekosten

6%

7%

Besteed aan voorlichting
en wetenschappelijk
onderzoek 87%

Help het MD Fonds met het financieren van
Wetenschappelijke onderzoeksprojecten naar
MaculaDegeneratie. Stort uw bijdrage op
NL27INGB0000001280.

Haal, fiscaal gezien, het maximale uit uw giften
Het bestuur van het MD Fonds wil u gaarne wijzen op enkele fiscale veranderingen betreffende het doen van periodieke
giften aan het Fonds. De regering heeft
wettelijk nieuwe maatregelen getroffen
om het aangaan van periodieke giften
eenvoudiger te maken. Daarnaast is wel
een strakker regime van kracht geworden voor de goede doelen instanties qua
verantwoording en informatievoorziening
richting alle schenkers, maar ook aan de
Belastingdienst.
Voor periodieke giften die u ten minste vijf
jaar doet aan een door de fiscus erkende
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
geldt geen drempel en geen maximum
meer. Deze giften kunt u dus voor 100% aftrekken in uw aangifte Inkomstenbelasting
en/of Vennootschapsbelasting. Het MD
Fonds heeft zo’n ANBI status.
Sinds 1 januari 2014 hoeft een periodieke
gift niet meer contractueel via de notaris te
verlopen en is een onderhandse akte voldoende. Deze periodieke giften kunt u aftrekken van de belastingen zonder dat daar
een drempel voor staat zoals bij jaarlijkse
giften (een percentage van uw belastbaar
inkomen). U verplicht zich wel om minimaal
vijf jaar geld te geven voor het in de onderhandse overeenkomst opgenomen bedrag.
Wilt u een schriftelijke overeenkomst
opmaken tussen u en het MD Fonds, dan

kunt u het beste het secretariaat bellen
(030-29 66 999) en verzoeken om een
tweetal formulieren, te weten een modelovereenkomst en een betalingsvolmacht,
aan u toe te sturen. U kunt ook een e-mail
zenden naar mdfonds@macula-degenaratie.nl
of de betreffende formulieren downloaden
via www.mdfonds.nl. De formulieren kunt u
gebruiken om de overeenkomst en betalingsvolmacht vast te leggen. Zo weet u
zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de
wettelijke voorwaarden. Het gemak dient de
mens! Doch het staat u beslist vrij om een
automatische incasso-opdracht aan het
MD Fonds af te geven.
De formulieren (de exemplaren voor de ontvanger) dient u ondertekend naar het secretariaat te sturen (Postbus 2410, 3500 GK
Utrecht) De exemplaren voor de schenker
zijn voor uzelf, en moet u goed bewaren.
Als de belastingsdienst uw aangifte controleert, kunnen zij om uw schriftelijke overeenkomst vragen.
Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen, hebben een beschikking ontvangen
waarin een uniek nummer staat: het RSIN
(Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden
Informatie Nummer). Het RSIN nummer van
het MD Fonds is 806887758.
Voor meer informatie kunt u altijd contact
opnemen met het secretariaat van het
MD Fonds.

Giftbox
Heeft u binnenkort een jubileum of andere
bijeenkomst en wilt u geld inzamelen voor
het MD Fonds, dan kunt u een giftbox
aanvragen bij het landelijk bureau,
tel. 030 - 29 66 999.

Colofon
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Machtiging
naam:				

M/V

af te schrijven van bankrekening:

voorletters:
straat en huisnr:
plaats:

Datum:

postcode:

Handtekening:

e-mail:
machtigt tot wederopzegging het MD Fonds om:


1 maal per maand € 5,00



1 maal per maand / kwartaal / jaar

een bedrag van: €



éénmalig een bedrag van: €


U kunt deze machtiging
opsturen naar:
Stichting MD Fonds
Postbus 2410
3500 GK UTRECHT

