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Schenken
en nalaten
aan Museum
Catharijne
Convent

Museum van betekenis
in eeuwenoud klooster
Het christendom speelt al eeuwen een belangrijke rol in onze
samenleving. Het heeft onze wereld gevormd en een enorme rijkdom
aan erfgoed voortgebracht, van indrukwekkende schilderijen en
kerkinterieurs tot onze feestdagen. Dit erfgoed is er voor iedereen,
of we het nu koesteren om de schoonheid of om de verhalen en
betekenissen die erbij horen.
In 1979 zijn veel kunstwerken en objecten bijeen gebracht in een
sfeervol laatmiddeleeuws klooster in hartje Utrecht. Om ze voor
toekomstige generaties te bewaren en voor een groot publiek
toegankelijk te maken. Museum Catharijneconvent is sindsdien
hét rijksmuseum voor christelijke kunst, cultuur en geschiedenis.
Bij ons kunt u genieten van prikkelende tentoonstellingen met
originele invalshoeken, middeleeuwse meesterwerken en de
schitterende schatkamer. Maar ook buiten de muren van het museum
zijn we actief. Als kenniscentrum helpen wij kerken en kloosters met
de zorg voor hun religieuze erfgoed en dankzij het Grootste Museum
van Nederland maken jaarlijks tienduizenden mensen kennis met
de verhalen achter de mooiste gebedshuizen van het land. Ons
educatieve programma Feest! Weet wat je viert kent inmiddels elf
verschillende locaties.
Of u zich nu tot een geloofsgemeenschap rekent, een bijzondere
belangstelling voor middeleeuwse kunst heeft, mooie herinneringen
koestert aan kerkelijke vieringen, onze decemberactiviteiten met
(klein)kinderen bezoekt of gewoon graag geniet van prachtige,
bezielde kunst vanaf de vroege middeleeuwen tot en met de 21e
eeuw: in Museum Catharijneconvent is voor iedereen iets te zien
en te ontdekken.
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Onze donateurs dragen het museum
Voor alle initiatieven die wij ontplooien – van tentoonstellingen en
educatieve projecten tot wetenschappelijk onderzoek en restauratie
van kunstobjecten – zijn wij meer en meer afhankelijk van externe
steun. Particuliere bijdragen spelen daarin een cruciale rol. Om die
reden is in 2011 het Fonds Museum Catharijneconvent opgericht.
Vrienden van het museum die, naast hun vriendenbijdrage, het
museum extra willen steunen kunnen hier terecht. Zij worden dan
donateur. Het is ook mogelijk om direct donateur te worden.
Alle donateurs genieten van de voordelen die vrienden hebben,
zoals gratis toegang en vriendenarrangementen. Als u het op prijs
stelt, nodigen wij u als donateur daarnaast uit voor speciale bijeenkomsten die een kijkje achter de schermen geven. Ook kunnen
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we u – indien gewenst – op de hoogte houden van de ontwikkelingen
rond de projecten die u steunt. Inhoud en een persoonlijke benadering
staan bij ons voorop. Onze donateurs dragen het museum en wij
dragen onze donateurs op handen.

Verschillende vormen van steun
U kunt op verschillende manieren bijdragen. Zo kunt u eenmalig
of periodiek schenken of het museum in uw testament opnemen.
Daarbij is het mogelijk om een fonds op naam op te richten, bij
leven of via een testamentaire bepaling. U bepaalt dan zelf, in
overleg met ons, welk project of welk deel van de collectie wij
met uw steun gaan realiseren of restaureren. Op de volgende
pagina’s leest u meer over de verschillende vormen van steun.

Schenken met belastingvoordeel
Met een belastingvrije, periodieke schenking steunt u het
museum voor vijf jaar of langer, met optimaal belastingvoordeel.
Een belastingvrije schenking heeft veel voordelen. Wij weten
dat we voor een langere periode kunnen rekenen op uw steun,
wat van groot belang is bij het realiseren van activiteiten en
tentoonstellingen. En u krijgt een flinke korting op uw giften,
afhankelijk van uw inkomen tot wel 52%. U kunt al belastingvrij
schenken vanaf €250 per jaar.
Als culturele instelling met de ANBI-status zijn wij vrijgesteld van
schenk- en erfbelasting, waardoor uw gift geheel ten goede komt
aan het museum. Daarnaast geldt voor culturele ANBI’s een extra
giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting
1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, met een maximum van
€5000 aan schenkingen per jaar.

Hoe het werkt
Alles wat u hoeft te doen, is het invullen van de schenkingsovereenkomst. Die bestaat uit twee identieke formulieren: een exemplaar
voor u en een exemplaar voor ons. Deze formulieren stuurt u naar
ons op, zodat wij ze kunnen ondertekenen en voorzien van een
persoonlijk transactienummer voor de belastingaangifte. Eén
exemplaar sturen wij per post aan u terug. De formulieren, inclusief
een toelichting, zijn verkrijgbaar bij de kassa in het museum of te
downloaden via: www.catharijneconvent.nl/steun-het-museum.
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‘In Museum Catharijneconvent
is een belangrijk deel van onze
culturele erfenis te zien.
De verhalen hiervan moeten
worden doorverteld.
Daarom steunen we het
museum graag met een
belastingvrije, periodieke
gift.’ Koos en Trix Willemse
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Nalaten aan Museum Catharijneconvent
Als u Museum Catharijneconvent in uw testament opneemt, doet
u iets heel bijzonders. U zorgt ervoor dat waardevol religieus erfgoed
bewaard blijft voor toekomstige generaties. Zodat zij de wereld
om zich heen kunnen duiden en kennismaken met historische
kunst, zingeving en religie. Maar onze impact reikt tot ver buiten
de museumdeuren. Met onze educatieve programma’s, zoals Feest!
Weet wat je viert en het Sint-Maartendebat, maken jaarlijks 200.000
kinderen, met school of in familieverband, kennis met de verhalen
achter onze feestdagen en leren ze nadenken over discriminatie
en naastenliefde. Of u nu een bepaald deel van de collectie wilt
restaureren en ontsluiten, of liever bijdraagt aan waardevolle educatieprojecten; wij gaan graag met u in gesprek om te horen wat voor
u belangrijk is.

Fonds op naam: u bepaalt zelf
de doelstelling
Een fonds op naam is ook een manier om op zeer persoonlijke
wijze het christelijk erfgoed te bewaren. U kunt ervoor kiezen om
het fonds bij leven op te richten of u neemt een bepaling in uw
testament op, waardoor het fonds na overlijden wordt opgericht.
Uw fonds vormt een apart en, indien u dat wenst, zichtbaar onderdeel
binnen het museum. U bepaalt zelf, in overleg met ons en op basis
van uw persoonlijke interesses, de doelstelling en de naam van het
fonds. Een fonds op naam is mogelijk met een schenking, legaat
of erfstelling vanaf €50.000.

‘Ik ben een fan van het Catharijneconvent, daarom steun ik het fonds,
ook via mijn testament.’
Digna Schade van Westrum
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Contact met ons
Wilt u meer informatie of kennis met ons maken? In een persoonlijk
gesprek kunnen we uw wensen en de mogelijkheden bespreken.
Wij horen graag van u!

Marieke van Schijndel
Directeur
m.vanschijndel@catharijneconvent.nl
Rob Tigelaar 				
Anne Broeksma
Fondsenwerving 			Fondsenwerving
& relatiebeheer			
& relatiebeheer
r. tigelaar@catharijneconvent.nl
a.broeksma@catharijneconvent.nl
Of bel: 030 2313835
Als u zelf met uw notaris wilt overleggen of direct een donatie wilt
doen, dan kunt u de hieronder genoemde informatie gebruiken.
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