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“Local for Local”
“Local for Local” is het motto waarmee het Lokaal fonds voor Barendrecht (LfvB) zich wil
presenteren aan alle Barendrechters. Het fonds is een particulier initiatief en wil ondersteuning
bieden aan projecten op het brede gebied van Educatie, Cultuur, Sport en Recreatie, Natuur en
Milieu alsmede de Sociale- en Gezondheidszorg.
Het LfvB doet dit door onder voorwaarden gelden beschikbaar te stellen aan organisaties die
hiervoor een aanvraag indienen. In dit document willen we antwoord geven op vragen over de
doelstelling van onze organisatie, over de structuur, het toezicht en ook over de voorwaarden
welke gesteld worden aan de mogelijk te ondersteunen projecten.

Het fonds
Het LfvB verleent steun aan concrete projecten die ten goede komen aan de Barendrechtse
samenleving. Het richt zich met name op kleinschalige projecten waarin betrokkenheid en
ontplooiing kernbegrippen zijn. Het belangrijkste doel van het fonds is het helpen ontwikkelen en
helpen uitvoeren van projecten op het brede gebied van Educatie, Cultuur, Sport en Recreatie,
Natuur en Milieu alsmede de Sociale- en Gezondheidszorg.
Het LfvB geeft in principe geen steun aan:
●
●
●
●
●
●
●

Instellingen en projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze
doelstelling;
instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of
overheadkosten,
instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te
financieren;
projecten die behoren tot de normale werkzaamheden,
projecten die reeds een aanvang hebben genomen of vlak voor de aanvang worden
ingediend;
overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid
gesubsidieerde instellingen;
individuen.
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Het LfvB verwerft primair inkomsten uit:
●
●
●

bedrijven die in het kader van hun MVO beleid op zoek zijn naar zinvolle bestemmingen;
schenkingen en legaten;
persoonlijk donateurschap waarmee vanaf € 25,-- per jaar een bijdrage kan worden
geleverd aan deze waardevolle initiatieven.

Het LfvB werkt in de openbaarheid. Dit betekent dat het fonds verantwoording aflegt over de
manier waarop het geld in de lokale samenleving wordt besteed.

Donatiebeleid
Het LfvB kan alleen maar projecten ondersteunen indien het fonds succesvol is in het verwerven
van kapitaal middels schenkingen en legaten. De schenkingen en legaten worden daadwerkelijk
voor ondersteuning aangewend. Het Gemeenschapsfonds streeft er niet naar een
vermogenspositie op te bouwen om daarmee rendement te behalen.
Het LfvB staat open voor schenkingen en legaten aan welker besteding de schenker of legataris
voorwaarden verbindt.
Ook richt het LfvB zich op bedrijven die invulling willen geven aan hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid (MVO).Steeds meer worden bedrijven bevraagd over wat zij terugdoen voor
de samenleving. Parallel vragen steeds meer maatschappelijke instellingen ondersteuning bij
bedrijven door het versoberen van subsidieregelingen. Bedrijven komen hierdoor te staan voor het
vraagstuk welke maatschappelijke vraagstukken het dichtst bij hun kernactiviteiten staan, welke
vorm van geven het meest passend is en hoeveel capaciteit zij wil besteden aan dit onderdeel van
hun MVO-beleid. Het LfvB helpt hen hierbij door mee te denken over passende projecten,
beschikbare middelen in het fonds te beheren en als intermediair tussen bedrijf en aanvrager op te
treden. Het bedrijf ontvangt periodiek informatie over de voortgang van de door haar gesteunde
projecten.

ANBI
Aanvraag loopt voor ANBI status
:
<<<Het LfvB is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Daarmee zijn schenkingen en
donaties onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen (particulieren) of winst (bedrijven). Voor particuliere schenkers
wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen incidentele giften en periodieke giften. >>>

Incidentele giften
Schenkt u eenmalig, dan is de aftrek gebonden aan een minimum en een maximum. Ten eerste is
de gift pas aftrekbaar als het totaal van de giften hoger is dan 1% van uw drempelinkomen en
hoger is dan € 60. Ten tweede kunt u per jaar maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekbaar
schenken.
Periodieke giften
U kunt de bovengenoemde begrenzingen 
voorkomen 
door een zogeheten periodieke gift te doen.
Via een schriftelijke overeenkomst met het LfvB zegt u toe gedurende vijf jaar een gift van een
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bepaalde omvang te doen. Door het vastleggen van de toezegging vervallen drempelinkomen en
maximum bedrag voor de aftrek in uw belastingaangifte.
Bedrijfsmatige schenkingen
Uw donatie is volledig aftrekbaar als bedrijfskosten tot 50% van de fiscale winst en maximaal
€100.000.
Schenkingen kunt u overmaken op rekeningnummer IBAN NL44RABO0306370077. Wilt u periodiek
schenken of wilt u aan uw schenking bepaalde voorwaarden verbinden, dan verzoeken wij u om
schriftelijk of via onze website contact met ons op te nemen om één en ander goed te regelen.
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Bijlage - Wat is een Gemeenschapsfonds?
Het LfvB is aangesloten bij het Platform Lokale Fondsen in Nederland. Dit platform is opgezet om
de kennisuitwisseling tussen bestaande lokale fondsen te bevorderen en is tevens informatiebron
voor geïnteresseerden.
De introductie van de lokale fondsen in Nederland heeft plaatsgevonden in 2001 met de start van
het Experiment Lokale Gemeenschapsfondsen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het
experiment is gestart met een zestal proefgemeentes door het hele land. Na het eerste jaar is het
aantal langzaam uitgebreid met spontane aanmeldingen van verschillende organisaties.
Het uitgangspunt bij de oprichting van lokale fondsen in de verschillende gemeenten is het
gegeven dat de samenleving verandert. Burgers willen meer invloed uit kunnen oefenen op hun
directe leefomgeving. Terugtredende overheden moeten keuzes maken, die niet altijd voor alle
betrokkenen even eenvoudig te accepteren zijn. Deze ontwikkelingen maken nieuwe verbanden
binnen de samenleving noodzakelijk.
Het lokaal fonds wil hierin als intermediair fungeren. Dit kan door bemiddeling en het opzetten van
netwerken, maar ook door financiële ondersteuning van groepen in de samenleving.
Lokale fondsen zetten zich daarvoor in bij het ontwikkelen van participatietrajecten, het vormen
van nieuw sociaal kapitaal en het stimuleren van de interactie tussen overheid, marktpartijen en
burgers.
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