Sponsoring van het ABC Architectuurcentrum (2022)
Het financieel ondersteunen van het ABC is gunstig voor het ABC maar ook voor u! Een deel
van uw ondersteuning kan namelijk aangemerkt worden als gift en die is aftrekbaar voor de
belastingen (zie toelichting hieronder*).
Sponsoren
Sponsoren steunen het ABC met een bedrag vanaf € 2.500,- (excl. BTW) per jaar
Voor sponsoren geldt:
- naamsvermelding op sponsorbord in de balieruimte
- naamsvermelding en gratis link op website
- uitnodiging voor 2 personen voor het jaarlijkse exclusieve sponsordiner met vertegenwoordigers van
het openbaar bestuur en speciale relaties
- gebruikmaking tegen gereduceerde tarieven van ruimtes van het ABC t.b.v. bedrijfspresentaties,
ontvangsten, lezingen, lunches e.d.
- ontvangst van alle uitnodigingen voor exposities, lezingen, discussies
- 3 ABC vriendenpassen die recht geven op korting en voordelen t.b.v. medewerkers
Voor alle sponsoring geldt dat wij graag op individuele vragen en wensen ingaan, zoals b.v.
presentaties van projecten of de organisatie van lezingen of bijeenkomsten.

Toelichting bij sponsoring ABC
Het ABC Architectuurcentrum Haarlem is aangemerkt als een zogenoemde culturele ANBI, een
Algemeen Nut Beoogde Instelling ofwel in de volksmond: een erkend cultureel goed doel!.
Naast deze erkenning heeft deze status ook financiële voordelen waarvan sponsoren kunnen
profiteren. Zo kunnen giften aan het ABC door bedrijven en particulieren onder voorwaarden worden
afgetrokken bij de belastingaangifte. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen,
mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte. Een van de voorwaarden is wel dat de
hoogte van giften gebonden is aan maxima maar ook dat daar geen tegenprestaties tegenover mogen
staan. Onder tegenprestatie wordt in dit verband logo-, en naamsvermelding bij uitnodigingen
gerekend maar bijvoorbeeld ook het sponsordiner en de bijzondere verhuurtarieven ruimten ed.
Om die reden is ‘ABC sponsorfactuur’ verdeeld in twee delen. Een deel betreft ‘bevestiging gift’
(zonder BTW) en een deel is de ‘sponsorbijdrage’. Voor het sponsordeel mag en wordt door het ABC
de genoemde tegenprestatie geleverd en wordt BTW gerekend. Het sponsordeel is 60% van de
hoogte van het bedrag van de financiële ondersteuning.
NB: kijk voor de zekerheid voor de exacte voorwaarden die de belastingdienst stelt aan giften en uw
situatie op de site van de Belastingdienst.

