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Omdat LTV zijn leden zo veel mogelijk wil bieden voor wat betreft de accommodatie, onderhoud, uitbreiding van 
banen en de organisatie van leuke evenementen is besloten om een club van 100 op te richten! 
 
Dé mogelijkheid voor Leden, oud leden, ouders van jeugdspelers en iedereen die LTV een warm hart toedragen om 
een extra steentje bij te dragen waarmee de club mooie initiatieven kan financieren. Zoals de naam al aangeeft is er 
plaats voor maximaal 100 leden! die elk met een donatie van € 100, - de club een welkome zet in de rug geven om aan 
zaken te besteden die LTV zich anders niet zou kunnen permitteren. 
 
De bestuurders van de Club van 100 opereren geheel onafhankelijk van het bestuur van LTV en beslissen in overleg 
met haar achterban van 100 leden over de honorering van aanvragen voor extra voorzieningen waar de vereniging 
om vraagt of bij het ten uitvoer brengen van initiatieven vanuit de leden zelf.  
Te denken valt aan bv. de organisatie van exclusieve toernooien, clinics met vooraanstaande trainers/tennissers, 
promotieactiviteiten LTV, verbetering/uitbreiding accommodatie, duurzaamheidsinitiatieven, etc. 
De middelen van de Club van 100 zijn nadrukkelijk niet bedoeld om reguliere uitgaven van LTV te financieren of 
exploitatietekorten te dekken! 
 
Wat vraagt LTV van je? 
 
 Een donatie van € 100, -Daarmee ben je lid van de club van 100 voor de duur van 1 jaar 

Je kunt ook kiezen voor een reeks van 5 stortingen in 5 opeenvolgende jaren in dat geval is deze contributie 
bijdrage voor 100% fiscaal aftrekbaar, zonder drempel en zonder notariële akte! Je hoeft alleen de bijgevoegde 
akte van schenking te ondertekenen. (Als je je voor vijf jaar bindt is het jaarlijkse bedrag dat je kwijt bent, 
afhankelijk van de belastingschijf waar je in valt, € 48 per jaar, of € 58 per jaar).  

 
En wat levert dat jou dan op? 
  
 Het prettige gevoel structureel een bijdrage te leveren aan het succes en de uitstraling van onze mooie tennisclub 

en haar leden. 
 Eénmaal per jaar een Club van 100 bijeenkomst waar leden elkaar ontmoeten, rond een door de leden van de club 

van 100 te bepalen thema. In deze bijeenkomst bepalen de leden tevens welk initiatief er dat jaar met het geld van 
de Club van 100 wordt gedaan. 

 Invloed op de bestedingen van de club van 100! Jouw stem telt! 
 Vermelding naam op het grote club van 100 ledenbord (dat op een prominente plek in het clubhuis komt te 

hangen). Welke vermelding je precies wilt, mag jij zelf bepalen. BV. naam met foto, bedrijfslogo, uitsluitend naam. 
Er zijn maar 100 plekken, dus zorg dat je erbij bent! 

 Tweemaal per jaar een overzicht van de stand van zaken van de zorgvuldig bestede middelen of nog te financieren 
zaken.  

  
We hopen de club van 100 voor het volgend tennisseizoen compleet te hebben. We verwelkomen je daarom graag 
spoedig als lid! en zie je jezelf terug op een prominente plek op het ledenbord in het clubhuis. Zijn er meer 
aanbiedingen als plek dan wordt er (in volgorde van binnenkomst aanvraag) een aspirant ledenlijst bijgehouden.  
Er zal tijdens de op een nog nader te bepalen tijdstip te houden oprichtingsvergadering door de leden een bestuur 
worden gekozen. Tot die tijd zullen de bestuurstaken a.i. door de sponsor commissie worden waargenomen. 
 
Inschrijven kan door middel van het formulier op de achterkant. 
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AKTE VAN SCHENKING AAN DE CLUB VAN 100 

 
als bedoeld in art. 41 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 
Hierbij verklaart 
 

Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Emailadres  

Geboortedatum  

BSN Burger Service Nummer  

 
hierna te noemen "de schenker", te schenken aan de "Club van 100" van tennisvereniging LTV 
Leusden, hierna te noemen "de vereniging" 
(Graag aankruisen wat van toepassing is) 

□ Eenmalig een bedrag van €100. 

□ Jaarlijks een bedrag van € 100, gedurende vijf kalenderjaren, middels automatische incasso. Bij 

onverhoopt eerder overlijden door de schenker, eindigt deze periodieke schenking aan de vereniging 
uiterlijk op de overlijdensdatum.  
 
De schenker machtigt de vereniging de schenking te incasseren van zijn of haar bankrekening met  

IBAN nummer  

 
Incasso geschiedt uiterlijk één maand na dagtekening van deze akte en, alleen bij een periodieke 
schenking, vervolgens jaarlijks op of rond 31 januari. 
 
Door gedurende minimaal vijf kalenderjaren jaarlijks een vast bedrag aan de vereniging te schenken, kan de schenker de 
jaarlijkse schenking als periodieke gift aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting. Bij een periodieke gift geldt geen 
inkomensafhankelijke drempel, voor een eenmalige gift is dit wel het geval. Indien een periodieke gift voortijdig wordt 
beëindigd, wordt de door de schenker genoten belastingaftrek teruggenomen, behoudens enkele door de Staatssecretaris 
van Financiën benoemde uitzonderingen. Deze akte dient door de schenker aan de Belastingdienst te worden overlegd, als 
daarom wordt gevraagd. Deze informatie is ontleend aan art. 6.32-6.40 Wet inkomstenbelasting 2001, zoals deze wet luidt 
op 1 januari 2015. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar desondanks kunnen er geen 
rechten aan worden ontleend. 

 

Getekend te Leusden d.d.  

 
 
 
 
Handtekening Schenker      Handtekening vereniging 
 
Hoe wilt u vermeldt staan op het naambordje? Bijv Fam. Pietersen, Tennisschool plezier voor allen 
BV (u kunt eventueel een bedrijfslogo digitaal aanleveren) 

Vermelding op naambordje  
 

 
U kunt dit formulier sturen naar : Club van 100 LTV Leusden, Valleilaan 3, 3831 WE Leusden, of u kunt 
het getekende en ingescande formulier sturen naar clubvan100@ltvleusden.nl. Voeg indien van 
toepassing een bedrijfslogo toe. Let wel; u wordt particulier lid van de club van 100. 

mailto:clubvan100@ltvleusden.nl

