Bijdragen aan een toekomstige
generatie kunstenaars

Rijksakademie Vriendenkring
Wanneer er een groot talent in iemand schuilt, maar er is geen vruchtbare bodem waarop dat talent kan bloeien,
gaat belangrijk cultureel erfgoed voor de toekomst verloren. Zou Berlage Berlage zijn geworden zonder zijn verblijf
aan de Rijksakademie? Mondriaan? Constant? Karel Appel? Of Marijke van Warmerdam? Berend Strik? Tala Madani?
Folkert de Jong? Allen hebben de kans gekregen hun werk verder te ontwikkelen op de Rijksakademie.
Rijksakademie Vrienden ondersteunen een nieuwe generatie kunstenaars in hun professionele ontwikkeling en
dragen bij aan de doorbraak van talent. Onbekenden van nu groeien uit tot de groten van later.
De Rijksakademie is een goed geoutilleerd en gastvrij huis. 50 kunstenaars uit de hele wereld concentreren zich op
onderzoek, experiment, discussie en debat binnen een internationaal netwerk van professionals. Kunstwerken komen
tot stand die later terug te vinden zijn in gerenommeerde musea, toonaangevende collecties en tentoonstellingen.
Naast hun kunstenaarschap kom je alumni tegen in de rol van curator, organisator, begeleider of commissielid.
Zij geven een belangrijke impuls aan de Nederlandse en internationale kunstwereld.

Bijdragen aan de ontdekking van het nieuwe
Om haar werk mogelijk te maken steunt de Rijksakademie op mensen zoals u. Met interesse in kunst, met oog voor het belang van nieuwe
ontwikkelingen. Mensen die inzien dat de Rijksakademie een belangrijke voedingsbron is voor de kunst van de toekomst. Als Vriend komt
u in contact met beloftevolle kunstenaars, u deelt in inspiratie en draagt bij aan de ontdekking van het nieuwe. U kunt deel uitmaken van
de Rijksakademie Vriendenkring als Associate, Patron of Trustee en elkaar ontmoeten in het Vrienden-programma.
Associates dragen jaarlijks bij met een bruto
bijdrage tussen € 1.500 en € 5.000 en worden
uitgenodigd voor het Vrienden-programma:
* de officiële opening van het nieuwe residency-jaar;
* de jaarlijkse befaamde Zomerlunch in de tuin met
bekendmaking van de nieuwe lichting kunstenaars;
de
VIP Preview van RijksakademieOPEN samen met
*
een gast;
* presentaties, debatten en lezingen binnen en buiten
de Rijksakademie.
Netto kosten € 525 per jaar
bij een vijfjarige donatie en 52% belastingtarief

Patrons dragen jaarlijks bij met een bruto
bijdrage tussen € 5.000 en € 15.000

Trustees dragen jaarlijkse bij met een bruto
bijdrage van € 15.000

Naast het Vrienden-programma kunnen Patrons
jaarlijks een persoonlijke ‘private view’ op de
Rijksakademie houden. U kunt uw vrienden trakteren
op een bijzondere presentatie in de historische
collecties, een tour door de technische laboratoria
en kunstenaarsateliers of een exclusieve rondleiding
tijdens RijksakademieOPEN.

Trustees dragen direct bij aan de ontwikkeling en
doorbraak van een kunstenaar door koppeling van
de bijdrage aan een kunstenaarsatelier, het zogeheten
Fellowship. Deze verbintenis geeft de mogelijkheid
om van dichtbij het kunstenaarsproces te volgen en
in een vroeg stadium in contact te komen met jong
talent. Toekenning en invulling van het Fellowship
worden persoonlijk met u afgestemd.

Netto kosten € 1.750 per jaar
bij een vijfjarige donatie en 52% belastingtarief

Netto kosten € 6.550 per jaar
bij een vijfjarige donatie en 52% belastingtarief

Fiscale aspecten van schenken en voordelen van de Geefwet
Tot en met 31 december 2017 is een extra giftenaftrek van kracht, waarbij giften aan culturele ANBI’s tot een maximum van € 5.000 met 25%
verhoogd mogen worden voor opgave aan de belasting. Daarnaast biedt een periodieke schenking met een looptijd van 5 jaar volledige fiscale
aftrek. De periodieke schenking kan eenvoudig worden geregeld met een schenkingsovereenkomst.

Rekenmodel bruto gift en netto kosten
		
Netto kosten (€)			
Bijdrage (€)
52%

Rijksakademie Associate

525

42%

712,50

1.500

Rijksakademie Patron		

1.750

2.375

5.000

Rijksakademie Trustee		

6.550

8.175

15.000

NB: deze bedragen gelden bij een periodieke schenking van tenminste 5 jaar in 2014, 2015, 2016 en 2017.

Voor eenmalige giften geldt ook de multiplier en
zijn er fiscale aftrekmogelijkheden, hierbij gelden
echter meer voorwaarden. Het totaal van de in een
jaar gedoneerde giften zijn aftrekbaar voor zover
deze samen meer bedragen dan € 60 of – als dat
meer is – 1% van het verzamel-inkomen van uw
huishouden. Daarnaast geldt voor de aftrekbaarheid van deze giften een maximum van 10% van
het verzamelinkomen.

Word nu Vriend van de Rijksakademie
Als introductie ontvangen wij u graag op de Rijksakademie voor
een kijkje achter de schermen van het kunstenaarslaboratorium.
Ik wil mij verbinden aan de Rijksakademie als:

Associate

Patron

Naam:

Trustee

Stichting Trustfonds Rijksakademie

Adres:

T.a.v. Susan Gloudemans

E-mail:

Antwoordnummer 11549

Telefoon:
Stichting Trustfonds Rijksakademie
020 527 0321
www.rijksakademie.nl

1000 RA Amsterdam

Of stuur een e-mail naar
vriendenkring@rijksakademie.nl

