
Contactpersoon:
Antia Wiersma, directeur KNHG
via e-mail: antia.wiersma@huygens.knaw.nl 
per telefoon: 020 – 224 6828 

Bezoekadres:
Oost-Indisch Huis
Korte Spinhuissteeg 3
1012 CG Amsterdam

ANBI status
Het KNHG heeft de culturele ANBI status waardoor het voor u fiscaal aantrekkelijk 
kan zijn om te schenken. Dankzij de ANBI status hoeft er geen successierecht 
of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen betaald te worden door het 
KNHG. Iedere euro komt daarmee volledig ten goede aan het KNHG of de door u 
ondersteunde projecten en doelen. 

Bankrekening: 
NL 18 INGB 0000254321 t.n.v. Koninklijk Nederlands 
Historisch Genootschap te Amsterdam. 

Kamer van Koophandel:
Het KNHG is als vereniging ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 40478363.

Verder lezen?
 — www.belastingdienst.nl/giften
 — www.goededoelen.nl
 — www.notaris.nl 

knhg.nl

Postadres:
KNHG
Postbus 10855
1001 EW Amsterdam

Algemene informatie

Praktische informatie

Doneren, schenken 
en legateren



Hartelijk dank dat u dit factsheet heeft aangevraagd 
of van de website heeft gedownload. Wij waarderen 
het dat u een (extra) financiële bijdrage aan de 
beroepsvereniging van historici in Nederland 
overweegt. 

De missie van het KNHG luidt dat het historici verbindt 
en op komt voor de belangen van historici en van 
het vak. Het KNHG is een bloeiende vereniging met 
ongeveer 1.000 leden. Voor en met leden organiseert 
het bureau vele bijeenkomsten, congressen, en andere 
activiteiten voor alle historici in Nederland. Daarnaast 
is het KNHG mede-initiatiefnemer van de website 
Historici.nl, het historisch platform in Nederland én 
de initiator van de tweejaarlijkse Historicidagen. De 
verenging heeft speciale aandacht voor de wensen 
en noden van jonge historici. Een speciale werkgroep, 
Jong KNHG genaamd, is gericht op deze groep en 
organiseert jaarlijks een groot aantal activiteiten voor 
alle historici tot en met dertig jaar. 

Een groot deel van alle activiteiten en diensten van 
het KNHG zijn “gratis’’ of tegen een zeer beperkte 
vergoeding maar altijd voor iedereen toegankelijk. 
Gratis betekent niet “zonder kosten’’. Donaties, 
periodieke schenkingen of legaten helpen het 
KNHG om tegen zo laag mogelijke bijdragen al deze 
activiteiten te kunnen organiseren. Doneren kan op 
verschillende manieren. Dit factsheet helpt u te bepalen 
welke vorm het beste bij u past. 

Tot slot denken wij graag met u mee en ondersteunen 
u graag. Het bureau van het KNHG kan u adviseren, 
desgewenst helpen met het (laten) opstellen van aktes, 
het bepalen van doelstellingen voor een fonds op naam 
en het nadenken over nalatenschappen. Wanneer u 
vragen mocht hebben, schroomt u dan vooral niet om 
contact met ons op te nemen.

Antia Wiersma
Directeur

Factsheet doneren 
aan het knhg

Vormen van schenken

Overzicht schenkingen

Eenmalige schenking
Een eenmalige schenking is wat de naam zegt, een 
eenmalige gift. U bepaalt de omvang. Een eenmalige 
gift kan al vanaf € 50. Is na deze gift aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting als het totaal van uw giften in het 
betreffende jaar meer dan 1% van het verzamelinkomen 
(minimaal € 60) is. Er geldt een maximale aftrek van 
10% van het verzamelinkomen voor al uw giften.

Periodieke schenking
Een periodieke schenking is de schenking van een  
vast en gelijkmatig bedrag per jaar gedurende een 
periode van minimaal 5 jaar. Deze schenking is  
volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.  
U kunt kiezen of u de gift via een notaris wil vastleggen 
(tegen additionele kosten) of via een schriftelijke 
overeenkomst met het KNHG. 

Soort schenking Omschrijving Duur Anbi Wat moet u  
regelen?

Eenmalige schenking minimaal € 50 eenmalig tot max 10% van  
verzamelinkomen

bancaire overschrijving

Periodieke schenking vanaf € 100 vijf jaar, ieder jaar  
zelfde bedrag

volledig aftrekbaar notariële akte of 
schriftelijke  
overeenkomst

Legaat door u te bepalen  
geldbedrag

n.v.t. van toepassing testamentaire bepaling

Als (mede)erfgenaam gehele erfenis inclusief 
eventuele schulden 

n.v.t. van toepassing testament plus aanwijzen 
executeur testamentair

Fonds op naam vanaf € 25.000 door u te bepalen van toepassing notariële akte, kan al 
bij leven gerealiseerd 
worden

Het KNHG opnemen in uw testament
U kunt het KNHG ook opnemen in uw testament.  
Dat kan op verschillende manieren: 

 — Een legaat: een bepaald bedrag van uw vermogen 
kent u toe aan het KNHG; 

 — Als (mede)erfgenaam: het KNHG en eventuele 
mede-erfgenamen erven alle baten en schulden  
van de nalatenschap; 

 — Een fonds op naam: vanaf €25.000 kunt u ook 
een eigen fonds met een bijzondere doelstelling 
oprichten uit uw nalatenschap.


