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 In de statuten van de steunstichting moeten de naam, adresgegevens en  
RSIN/fiscaal nummer van de ondersteunde SBBI zijn opgenomen. Een SBBI  
op het gebied van sport moet aangesloten zijn bij een landelijk opererende 
representatieve organisatie, zoals bijvoorbeeld het NOC*NSF. Een SBBI op  
het gebied van muziek moet zijn aangesloten bij een landelijk opererende 
representatieve organisatie, zoals bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse 
Federatie Muziekverenigingen (KNFM), of de Verenigde Nederlandse 
Muziekbonden, of de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten 
(FASO).

3. dat het ingezamelde geld uitsluitend bestemd is voor een 
incidentele investering of een unieke uitgave ter gelegenheid van 
een jubileum van de SBBI

 Het moet gaan om een jubileum van 5 jaar of een veelvoud daarvan. De 
viering van het jubileum moet een karakter hebben dat zich duidelijk 
onderscheidt van de normale activiteiten van de SBBI. Het bestedingsdoel van 
het ingezamelde bedrag is in beginsel vrij en de hoogte van dat bedrag is niet 
gelimiteerd. De besteding moet wel direct verband houden met het jubileum 
en het moet gaan om een incidentele investering of een unieke uitgave.

4. op welke wijze invulling wordt gegeven aan de investering of 
uitgave genoemd in punt 3

 In de statuten moet een omschrijving van de uitgaven voor het jubileum zijn 
opgenomen.

5. dat, na opheffing van de steunstichting SBBI, een batig  
liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI)

 Geld dat niet besteed is aan het doel waarvoor de steunstichting is opgericht, 
moet aan een ANBI uitgekeerd worden.

Algemene voorwaarden
1. Alleen stichtingen die een SBBI op het gebied van sport of  

muziek ondersteunen, kunnen zich kwalificeren als een 
steunstichting SBBI.

2. De steunstichting SBBI moet zijn opgericht voor de inzameling 
van geld voor een eenmalige uitgave of investering in het kader 
van een jubileum van de SBBI. 

3. Per SBBI kan per jubileum maximaal 1 stichting als een 
steunstichting SBBI worden aangemerkt. Bij de geldinzameling 
moet duidelijk worden aangegeven wat het doel van die  
inzameling is en in welk jaar de stichting is aangemerkt als  
een steunstichting SBBI.

4. Het ingezamelde geld moet in het kalenderjaar van het jubileum 
worden besteed, of in het kalenderjaar ervoor of erna.

5. De feitelijke werkzaamheden van de steunstichting SBBI mogen 
niet in strijd zijn met de statuten.

Voorwaarden voor statuten
Uit de statuten in de oprichtingsakte moet blijken:
1. in welk kalenderjaar de stichting aangemerkt wil worden als 

steunstichting SBBI
 Een stichting kan slechts in 1 kalenderjaar aangemerkt worden  

als steunstichting SBBI.
 De geldinzameling moet in dát jaar plaatsvinden en een donateur kan alleen 

in dát jaar gebruikmaken van de giftenaftrek.
2. dat de steunstichting uitsluitend is opgericht om geld in te 

zamelen ter ondersteuning van een SBBI die lid is van een 
landelijke, representatieve koepel op het gebied van sport of 
muziek

Checklist van voorwaarden
voor de oprichting van een
steunstichting SBBI



Voorwaarden voor administratie 
In de administratie van de steunstichting SBBI is in ieder geval de 
aard en omvang vermeld van:
1. de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die betaald zijn aan 

ieder lid van het orgaan dat het beleid van de stichting bepaalt
2. de kosten die door de stichting gemaakt zijn voor het beheer van 

de stichting
3. de uitgaven van de stichting voor de investering of uitgave ter 

gelegenheid van het jubileum
 Het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat een rechtspersoon, dus ook een stichting, 
na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten moet 
opmaken. Hiervoor is het nodig om een administratie bij te houden. 


