
Verhoog uw schenking zonder dat u netto meer uitgeeft

Schenken met voordeelSchenkenSchenkenSchenkenSchenken

Via de 
belastingdienst ontvangt u een deel van uw gift terug zodat u nog meer onderzoek
mogelijk kunt 

maken.

Dank voor uw schenking!



Onderzoeken naar diabetes zijn vaak erg complex. 

Ze kunnen soms jaren duren, waarbij continu geld 

nodig is. Dat betekent dat doorlopende giften van 

donateurs extra waardevol zijn. Wilt u ons voor langere 

tijd steunen? Dan levert dat een extra voordeel op. Als u 

ons 5 jaar of langer steunt, mag u uw bijdrage namelijk 

aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat 

u een hoger bedrag kunt schenken, terwijl uw netto 

bijdrage hetzelfde blijft. Zo laat u de belastingdienst 

meebetalen aan meer onderzoek naar diabetes.

“Mijn zoontje Boris heeft sinds zijn vijfde 

diabetes type 1. Diabetes is er iedere minuut 

van de dag en beheerst ons leven – dat van 

Boris, van mij maar ook van zijn broer en zus. 

Als voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad 

denk ik mee over welk onderzoek het Diabetes Fonds 

moet financieren. Ik vind onderzoek naar genezing erg 

belangrijk. Die onderzoeken lopen lang en kosten veel 

geld. Daarom zijn periodieke bijdragen over een langere 

tijd zo ontzettend waardevol.”

Daniëlle Schuur, moeder van Boris
Daniëlle en Boris

Donateurs zijn cruciaal in het realiseren 
van onderzoeken naar diabetes.

Rekenvoorbeeld A  Incidenteel geven  Geven via een 
   periodieke schenking
   (bij 37,35% belasting)

U steunt het Diabetes Fonds per jaar met € 200,00 € 319,23

Belastingteruggave € - € 119,23

Uw netto kosten € 200,00 € 200,00

Maak extra onderzoek mogelijk. U doneert netto 200 euro, maar wij ontvangen 319 euro.

AARekenvoorbeeld A ARekenvoorbeeld A 
   periodieke schenkingA   periodieke schenking
   A   A

         Hoe werkt het?
Stel, u steunt ons bijvoorbeeld met 200 euro in een jaar. Dan is dat beperkt aftrekbaar. Besluit u ons minimaal 
5 jaar lang met dit bedrag te steunen, dan wordt uw gift volledig aftrekbaar. Bij 37,35% inkomstenbelasting 
kunt u uw bijdrage daardoor verhogen naar 319 euro, terwijl u netto nog steeds 200 euro betaalt*. 
De belastingdienst betaalt dan maar liefst 119 euro mee.

*Afhankelijk van de belastingschijf waarin uw inkomen valt.



Zo besteden wij uw bijdrage

Heeft u een andere bestemming voor het belastingvoordeel? In dat geval kunt u het 
belastingvoordeel voor u zelf houden. Schenkt u ons bijvoorbeeld 200 euro, dan geeft 
u netto bij 37,35% inkomstenbelasting niet meer uit dan 125 euro.

Het Diabetes Fonds wil Nederland gezonder maken en diabetes genezen. Daarom financieren we 
belangijke wetenschappelijke onderzoeken naar de behandeling en genezing van diabetes. We finan-
cieren momenteel zelfs het werk van meer dan 50 onderzoekers! Er wordt bijvoorbeeld nu gewerkt 
aan een kunstalvleesklier. Dit apparaatje zorgt ervoor dat de bloedsuikerwaardes veel stabieler blijven 
waardoor het risico op complicaties drastisch verminderd. Met een periodieke schenking geeft u meer 
zekerheid en zorgt u er dus voor dat dit soort langdurige onderzoeken door kunnen gaan.

Kunstalvleesklier 
Robin Koops

“Niet meer prikken, spuiten 
en overal over nadenken, en 
toch diabetes onder controle 
houden, dat is mijn wens. 
Daarom ontwikkel ik met mijn 
team de kunstalvleesklier. 
Deze komt steeds dichterbij 
voor iedereen.”

Op zoek naar bètacellen
Dr. Françoise Carlotti

“Bij mensen met diabetes type 1 
valt het afweersysteem insuline 
producerende bètacellen aan. Nu 
bestaat het vermoeden dat veel 
bètacellen weten te ontsnappen 
aan de aanval van het afweer-
systeem, door te veranderen van 
identiteit. Ik onderzoek of deze 
bètacellen er inderdaad nog zijn, 
en of we ervoor kunnen zorgen 
dat ze weer insuline aanmaken. 
Dat kan insuline spuiten onnodig 
maken.”

Transplantatie van cellen
Dr. Marten Engelse

“Via celtransplantatie krijgen 
diabetes patiënten weer insu-
line producerende cellen in hun 
lichaam. Het is een fantastische 
manier om hen hun leven terug 
te geven. Het proces rondom 
deze transplantatie is nog erg 
complex. Ik onderzoek de pro-
blemen rondom celtransplantatie 
om ervoor te zorgen dat het in 
een nog betere versie voor ie-
dereen beschikbaar komt.”

Een kleine greep uit de 50 onderzoekers die we dankzij u kunnen steunen:

Rekenvoorbeeld B  Incidenteel geven  Geven via een 
   periodieke schenking
   (bij 37,35% belasting)

U steunt het Diabetes Fonds per jaar met € 200,00 € 200,00

Belastingteruggave € - € 74,70

Uw netto kosten € 200,00 € 125,30

Verlaag uw kosten. U doneert 200 euro, maar het kost u netto nog maar 125 euro.

BBRekenvoorbeeld B BRekenvoorbeeld B 
   periodieke schenkingB   periodieke schenking
   B   B

*Afhankelijk van de belastingschijf waarin uw inkomen valt.
TIP!    Bereken uw eigen belastingvoordeel met onze calculator op 

www.diabetesfonds.nl/belastingvoordeel
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Wilt u ons helpen met een periodieke schenking? En wilt u dit bedrag aftrekken van uw 
inkomstenbelasting? Bedenk dan welk bedrag u ons minimaal 5 jaar lang wilt schenken en: 

Carla Beemer, relatiemanager

U mag de gehele schenking aftrekken van uw belastbare inkomen

U krijgt daardoor een deel van uw schenking terug van de belastingdienst

U kunt dit voordeel gebruiken om uw bijdrage aan het Diabetes Fonds te verhogen

 (terwijl u netto hetzelfde blijft betalen)

Met een periodieke schenking kunnen we langere tijd op uw steun rekenen 

Daardoor kunnen we meer langlopende onderzoeken mogelijk maken

Heeft u vragen over hoe een periodieke schenking werkt?
Wilt u weten wat uw belastingvoordeel is of heeft u bijvoorbeeld
vragen over wat wij met uw bijdrage doen? Voor meer informatie kunt
u mij bellen op 033 - 303 2085.

Stuurt u liever een e-mail, dan kan dat naar c.beemer@diabetesfonds.nl.
Ik beantwoord al uw vragen graag.

U kunt ook kijken op www.diabetesfonds.nl/belastingvoordeel
voor actuele informatie over giftenaftrek. 

1. Vul bijgaand formulier in en stuur deze in bijgaande antwoordenvelop aan ons op.

2. Wij verwerken uw schenking en vullen het formulier aan met onze informatie.
 Uw lopende incasso wordt automatisch stopgezet.

3. Bewaar de overeenkomst die u binnen 3 weken van ons retour ontvangt. 
 Mogelijk vraagt de belastingdienst er naar.

Dank voor uw schenking!

Eenvoudig geregeld

De voordelen op een ri j

Meer informatieMeer informatieMeerMeer informatieinformatieMeer informatieinformatieMeer informatie


