
STEUN ONZE SCHEPENSTEUN ONZE SCHEPEN
WORD VRIEND OF MEDE-EIGENAAR 

VAN DE OOSTERSCHELDE OF HELENA



Daarnaast stimuleert de stichting initiatieven om verschillende 
sociale doelgroepen te laten kennismaken met de schepen. Hiervoor 
hebben we uw steun hard nodig. Draagt u de OOSTERSCHELDE en de 
HELENA een warm hart toe? Wilt u de schepen steunen en bijdragen 
aan hun behoud? Dan kan op verschillende manieren.

WORD VRIEND VAN DE SCHEPEN
Fans en liefhebbers zijn onmisbaar voor de OOSTERSCHELDE en de 
HELENA. Dankzij deze Vrienden kunnen we kostbare restauraties 
aan deze bijzondere schepen verrichten. Daarnaast kunnen we voor 
speciale doelgroepen vaartochten en andere activiteiten organiseren 
tegen kostprijs. 

Vrienden genieten enkele voordelen:
• 2x per jaar een exclusieve, papieren nieuwsbrief
• 6x per jaar onze digitale nieuwsbrief 
• uitnodiging voor een jaarlijkse vriendendag
• uitnodiging voor andere speciale events
• voorinzage - sneak preview - in het vaarprogramma. U kunt als 

eerste de leukste reizen boeken

WORD MEDE-EIGENAAR MET EEN CERTIFICAAT VAN AANDEEL
Mede dankzij de eerste certificaathouders konden de OOSTER-
SCHELDE en de HELENA worden gerestaureerd. Als u nu een certifi-
caat van aandeel koopt, kunnen we opnieuw noodzakelijk onderhoud 
doen om de toekomst van de schepen veilig te stellen. En u mag zich 
mede-eigenaar noemen van deze mooie historische schepen. Een 
certificaat van aandeel in de OOSTERSCHELDE heeft u al voor 500 
euro, in de HELENA voor 340 euro. Uiteraard hoeft u uw hulp niet te 
beperken tot 1 certificaat.

STEUN ONZE SCHEPENSTEUN ONZE SCHEPEN
De traditionele zeilschepen OOSTERSCHELDE en HELENA zijn uniek en bijzonder historisch 
erfgoed. Duizenden mensen genieten nog elke dag van deze schepen, bijvoorbeeld als pas-
sagier of tijdens havendagen en festivals. De stichting Het Rotterdamse Zeilschip zet zich 
in om de OOSTERSCHELDE en de HELENA voor komende generaties te behouden en fond-
sen te werven voor het kostbare onderhoud. 

OOSTERSCHELDE
De driemast topzeilschoener 

OOSTERSCHELDE is de 

laatst overgebleven originele 

Nederlandse driemaster. 

Gebouwd in 1917 voor de 

internationale handelsvaart en 

volledig gerestaureerd in 1992.



Certificaathouders genieten enkele voordelen:
• stijlvol certificaat van aandeel 
• 2x per jaar een exclusieve, papieren nieuwsbrief
• 6x per jaar onze digitale nieuwsbrief
• uitnodiging voor de jaarvergadering
• uitnodiging voor een jaarlijkse vriendendag
• uitnodiging voor andere speciale events
• voorinzage - sneak preview - in het vaarprogramma. U kunt als 

eerste de leukste reizen boeken

SCHENK MET BELASTINGVOORDEEL
Giften aan de stichting kunnen u flink wat belastingvoordeel op-
leveren. Giften door particulieren zijn voor 125% aftrekbaar en 
door rechtspersonen zelfs voor 150%. Bij een eenmalige gift moet u 
rekening houden met een drempel en een aftrekmaximum. Met een 
periodieke schenking kunt u uw gift over 5 jaar spreiden. Er geldt dan 
geen drempel of maximum en u profiteert altijd van het belasting-
voordeel.

Donateurs genieten enkele voordelen:
• 2x per jaar een exclusieve, papieren nieuwsbrief
• 6x per jaar onze digitale nieuwsbrief
• uitnodiging voor een jaarlijkse vriendendag
• uitnodiging voor andere speciale events
• voorinzage - sneak preview - in het vaarprogramma. U kunt als 

eerste de leukste reizen boeken

REGEL HET ONLINE OP WWW.OOSTERSCHELDE.NL/ONDERSTEUN

Vriend, certificaathouder of donateur worden kan heel makkelijk. 
Met een paar muis klikken geeft u aan wat u wilt en u kunt uw bijdrage 
meteen overmaken.

HELENA
De HELENA werd gebouwd in 

1875 en is het oudste,  

nog zeilende binnenvaartschip 

van Nederland. Het schip is 

na een uitgebreide restauratie 

weer volledig in authentieke 

staat gebracht.

ANBI-STATUS
Stichting Het Rotterdamse 
Zeilschip is een erkend goed 
doel en door de Belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) 
met een culturele status  
(RSIN 74.56.074).  
De stichting is vrijgesteld  
van schenk- en erfbelasting. 
Dit houdt in dat 100% van uw 
schenking ten goede aan de 
schepen komt. 



PERIODIEKE GIFT 
AANTREKKELIJK VOOR U ÉN VOOR ONZE SCHEPEN
Met een periodieke schenking gedurende 5 jaar kunt u uw gift volledig 
aftrekken van de belasting, onafhankelijk van de hoogte van het 
bedrag of uw leeftijd. Voor u is dat fiscaal aantrekkelijker dan gewone 
jaarlijkse giften. Zo kunt u een hoger bedrag doneren, terwijl het u per 
saldo hetzelfde of zelfs minder kost. Het voordeel voor de stichting is 
dat u ons meer zekerheid geeft voor de toekomst. Dat is prettig bij het 
plannen van grote investeringen in de schepen en bij het organiseren 
van onze sociale vaartochten. 

In dit voorbeeld ontvangt de stichting 
€150, terwijl uw  netto bijdrage € 87 is. 
Een voordeel voor u van € 63 per jaar

Voordeel voor u en de schepen in rekenvoorbeelden
Rekenvoorbeeld van het voordeel voor een donateur bij een  
jaarlijkse gift van € 150:

Bedragen

Schenking € 150

Belastingvoordeel (42%) * € 63

Nettobijdrage van u € 87

Bedragen

Schenking € 259

Belastingvoordeel (42%) * € 109

Nettobijdrage van u € 150

VASTE LOOPTIJD OF GEEN EINDDATUM
Voorwaarde voor de aftrekbaarheid van uw periodieke gift is dat u 
minimaal 5 aaneengesloten jaren aan de stichting schenkt. U kunt 
ook kiezen voor een onbeperkte duur, zonder een einddatum. U heeft 
dan na het vijfde jaar elk jaar de keuze om uw schenkingen door te 
laten lopen of te stoppen. Dit voorkomt het herhaald opstellen van 
overeenkomsten, en biedt u gelijktijdig maximale keuzevrijheid. 
Als u om welke reden dan ook voor de einddatum van de overeen-
komst stopt met de jaarlijkse termijnbetaling, dan kan de stichting 
deze betaling niet afdwingen.

In dit voorbeeld schenkt u de stich-
ting jaarlijks € 259 en is uw jaarlijkse 
nettobijdrage € 150. Uw gift is dus 
netto hetzelfde, terwijl de stichting 
elk jaar € 109 méér ontvangt.

*  De hoogte van uw belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen en 
van het belastingtarief. De tarieven zijn aan verandering onderhevig.

Stel dat u uw jaarlijkse bijdrage op € 150 netto wilt houden, dan levert 
een periodieke gift een voordeel voor de stichting op. 

BIJ OVERLIJDEN
Indien u als donateur 
gedurende de looptijd van de 
overeenkomst overlijdt, vervalt 
de betalingsverplichting. 
Deze gaat dus niet over op uw 
erfgenamen.

GEEN NOTARIS NODIG
Sinds 1 januari 2014 is er  
geen notariële acte meer  
nodig voor periodieke giften. 
Een schriftelijke overeenkomst 
tussen u en de stichting is 
voldoende.  
Wel zijn er voorwaarden:
• De schenking wordt vas t-

gelegd in een overeenkomst.
• Jaarlijks schenkt u hetzelfde 

bedrag.
• U schenkt minimaal 

gedurende 5 aaneengesloten 
jaren.



Informeer naar de mogelijk-

heden. We denken graag met u 

mee en proberen u te verrassen 

met een bijzonder aanbod. 

MOGELIJKHEDEN VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES
Voor bedrijven en sommige andere rechtspersonen zijn de voordelen 
van donaties nog groter. Uw gift aan onze stichting is dankzij de 
culturele ANBI-status voor 150% aftrekbaar van de vennootschaps-
belasting! 

Maar u heeft meer mogelijkheden om ons te steunen:

1. Barter met uw expertise
 Bent u leverancier of wilt u leverancier worden van de schepen? 

Heeft u weleens gedacht om in ruil van uw dienst of service het 
schip in te zetten voor een bijeenkomst, vergadering of evene-
ment?

2. Huur de schepen voor een vaartocht met uw personeel of 
 uw relaties.
 Een ontspannen of juist sportieve en altijd goed verzorgde 

vaartocht op een van onze schepen, zullen uw medewerkers 
of uw relaties niet snel vergeten. Ook kunt u aan boord verga-
deren, brainstormen of andere bijeenkomsten houden. Goed 
voor uw zaken, en voor de onze!

HEEFT U VRAGEN? 
Neem dan contact op met de directeur van de rederij, 
Gerben Nab 
(010) 436 42 58
g.nab@oosterschelde.nl


