
Verenigingsleven loopt
r5o milioen euro mis door
'nee'van Fínanciën.

door BeÉ Hellegers 0f,ln,a

M,ARKEIo - Van een wanhoopsoÊ
fensief wil Geert Jan Bittink nog
niet soreken. We1 haalt de initia-
tiefnemer van de stichting Steun-
jeclub.nl nog een keer alles uit de
kast om polit iek Den Haag te win-
nen voor zijn plan verenigingen
structureel van extra inkomsten te
voorzien. Het idee is even simpel
als doeltreffend, aldus de Marke-
loër (5a). ,,Geef de mogelijkheid
jaarlijks een verlofclag belastingvrij
te verzilveren voor een vereniging
ofgoed doel naar keuze."
Bittink heeflt onlangs alle TWeede
Kamerleden persoonlijk in een
brief benaderd. Het moet er toe lei-
den dat de staatssecretaris van Fi-
nanciën alsnog overstag gaat.
Een 'nee' van zijn ministerie
scheidt het verenigingsleven nu al
jarenlang van een flinke financiële
impuls. ,,Een grote tegenvaller
voor tienduizenden sportvereni-
gingen, muziekverenigingen, to-
neelgroepen, speeltuinverenigin-
gen, goede doelen, noem maar op.
]aarlijks lopen ze nu, u5 tot 15o
miljoen euro mis. Dat bedrag is
niet zo maar een slag in de lucht.
Uit onderzoek bliikt dat een kwart
van de beroepsbevolking wel een
'verloÍilag belastingvrij wil inleve-
ren voor zijn of haar club, of voor
een goed doel. Dan heb je het over
ruim een milioen mensen."

het ministerie van Financiën.

vrije status te gunnen." Maar tot
nu toe hebben de elkaar opvolgen-
de staatssecretaressen hun veto er
over uitgesproken. Tot woede van
BitÍink.,,Aanpassing van de wetge-
ving is volgens Financiën te com-
plex. Als Steunjeclub denken we
dateen en ander geregeld.kan wor-
den volgens de verzilvering van
verloftlagen in het pc-privéproject
en het fietsenplan. Steeds op-
nieuw verwijst Financiën naar de
bestaande fiscale regeling perio-
diek aftrekbare giften als de hand-
reiking van overheidswege naar
het verenigingsleven om extra in-
komsten te genereren. Een dood-
doener. waarachter'ze zich op het
ministerie van Financiën verschui-
len. We denken namelijk dat die
regeling nauwelijks werkt. Ik zie
nieg een uitzondering daargelaten,
dat mensen zich voor vijf iaar ver-
olichten tot een donatie aan hun
èlub en dan ook nog eens met de
verplichting dat notarieel vast te la-
ten leggen. Een vergelijking met
ons idee gaat ook mank. Bii de re-
geling aftrekbare giften moeten

Fl! Een mooi plan om extra geld bin-
í nen te krijgen voor goede doelen

of verenigingen loopt vooralsnog
stuk op gebrek aan medewer-
king van het ministerie.

foto George Nusmeijer

mensen vanuit het besteedbaar in-
komen een bedrag overmaken
naar de club. O4qS4n heeft 'out

of pocket' geen 'consequenties

voor de mensen. Daarin ligt de gro-
te kracht."
Die menlng wordt inmiddels ge-
deeld door overkoepelende' organi-
saties als NOC*NSF, Nederlandse
Organisatie Vrijwilligerswerk, vak-
bond FNV, stichting Samenleving
& Bedrijl Vereniging van Neder-
landse Gemeenten en bekende
(voormalige) topsporters als Ron
ZweÍve4 Hennie Kuiper en Chan-
tal Beltman, aldus Bittink, die be-
nadrukt: ,,Het idee kan maatschap-
pelijk rekenen op een breed draag-
vlak. Ook vanuit het bedrijfsleven.
Rabobank Nederland heeft al toe-
gezegd mee te willen werken aan
het verzilveren van verlofilagen
door werknemers voor clubs of
goede doelen. Maar voorwaarde is
wel dat het ministerie van Financi-
ën die mogelijkheid belastingvrii
saat maken. Op basis van flinter-
áunne en oneigenlijke manieren is
dat tot dusver afgewezen. Uit Per-
soonliike contacten met diverse Ka-
merleden en bewindslieden van
CDA. PvdA en WD weet ik dat ze
gecharmeerd zijn van het initia-
tief Daarom ga ik er vanuit nu in
de Kamer alsnog steun te krijgen."

Op 'simpele manier' 24.ooo euro bijeen
voor nieuw jeugdhonk omnivereniging
Een voorbeeld van de werkwijze van het plan van stichting Steun-
ieclub:
Een omnivereniging van 5oo leden wil graag het ieugdhome uit-
breiden. Kosten: 2+.ooo euro. Bii de actie verzilveren van de ver-
loftlag wordt uitgegaan van een gemiddeld dagloon van rzQ euro.
De overheid werkt mee: bruto=netto.
De werkgevers werken mee: geen ingewikkeltle administratieve
handelingen. Wanneer zoo leden van de club meedoen, is het beno-
digde bedragvanz+ mille voor het nieuwe jeugdhonk verzekerd.
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. De eigenaar van een communica-
tie- en sponsoradviesbureau lan-

* ceerde zijn idee al in 1999, ,,Veel
rr: clubs zoeken naar mogelijkheden
rl extra inkomsten te verwerven.
i' Soms alleen al nodig om het

hooftl finaneieel boven water te
lt k tntren houden, soms omdat ze
l, iets extra's willen realiseren. Bij-
rl voorbeeld een jeugdhonk, aan-
,rl schaf van muziekinstrumenten of
ní speeltoestellen. Dat is geen pro-
f bleem van deze tijd. In'de,, iaren
, zestig gingen leden van de harmo-
] nie in mifn geboortedorp Diepen-

,rl heim al oud ijzer, lompen en oud
p papier inzamelen. Die activiteiten
t zijn natuurlijk prima, maar wii

hebben gezócht naar een mogelijk-
heid verenigingen te verzekeren

l€: iial.-een substantiële en structure-
I t" extra geldstroom. Dat kan door'" 

een verloÍtlag in te leveren. Om
werkgevers administratief zo wei-

rir nig mogelijk te belasten en werk-
x nemers te stimuleren tot deelna-
l( me, hebben we het ministerie van
) Financiëngevraagdhetverzilveren

ll van deze verloftlag een belasting-

Geert Jan Bittink van stichting Steunjeclub.nl wacht op goed nieuws van



club kan belastittg víi'
'Breed

1  1  1  . .oraagvlaK actle
Steunjeclub'
- Het uiteindeliik doe
van Steunjeclub.nl is dr
jaarlijkse organisatie var
eeR nationale clubdae
een dag waarop de bà
roepsbevolking gevraag<
wordt een verlofdag in tr
leveren en de geldwaar
de hiervan beschikbaar
te stellen aan een vereni
ging ofgoed doel naar ei
gen keuze.

- Basisvoorwaarde is eer
fiscale regeling waardoor
een-,'bruto=netto' toepas
sing mogeliik wordt. On
het voor werkgevers ad
ministratief zo simpe
mogelijk te houden er
om werknemers te sti'
muleren tot deelname.

- Een representatief on
derzoek onder de be
roepsbevolking in Neder
land door het bureau Pa.
nelWizard maakt duide.
liik dat heel veel Neder.
landers bereid ziin eer
verlofclag te verzilverer
ten bate van her
verenigingsleven/ vrij.
willigerswerk en goedr
doelen-organisaties.
Uit de reactie op dr
vraag: ,,Zott tt bereid ziir
een verloftlag (of indier:
u parttime werkt een
deel van een verloftlag)
in te leveren en het geld
dat u daarmee zou verdie.
nen aan een vereniging
vriiwilligersorganisatie
of goed doel doneren"
bliikt: ruim Looo.ooc
mensen willen zeker
deelnemen aan Steun.
ieclub.nl en nog eens
6oo.ooo waarschiinliik
wel.
- De activiteiten / werk:
zaamheden van de stich.
ting Steunieclub.nl zijn
tot op heden gesponso'
red door het communica.
tie- en sponsoradviesbu-
reau Bittink.
De uitgave van het basis-
dócument Steunjeclub.nl
is een gezamenliike actie
van Bittink.nl, NOC*NSF,
NOV en de Grote Clubac-
tie.


