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help ons om onze 
dromen te realiseren 
en word partner 
van Theaters Tilburg

Rob van
Steen 
“Juist in deze turbulente ti jd hebben wij partners nodig die Theaters 
Tilburg een warm hart toedragen. Cultuurliefh ebbers die onze 
doelstellingen ondersteunen en theaterbezoek mogelijk willen maken 
voor anderen, ongeacht leeft ijd, inkomen of opleiding. Ook jij kunt 
ons steunen door partner te worden!

Met jouw bijdrage is het mogelijk om een educati ef aanbod te maken 
voor scholen en kinderen kennis te laten maken met Theaters Tilburg.
Wij zijn je daarvoor zeer dankbaar!”          

Rob van Steen, directeur Theaters Tilburg



de geefwet maakt 
geven extra aantrekkelijk!

Zilveren Partner 
ben je vanaf € 75 
voor twee personen

je ontvangt:

•  voorrang bij de kaartverkoop*
•  een drankje voorafgaand aan  
  elke voorstelling die je 

bezoekt

Gouden Partner 
ben je vanaf € 250 
voor twee personen

naast de voordelen van 
het Zilveren Partnerschap 
bieden wij je:

•  een uitnodiging voor een  
 première (wij houden zoveel  
 mogelijk rekening met je  
 voorkeur)
•  50% partnerkorting op een  
 voor jou geselecteerde  
 topvoorstelling 
•  een glas huiswijn na afloop  
 van elke voorstelling die je  
 bezoekt
•  een eigen contactpersoon bij  
 Theaters Tilburg

Platina Partner 
ben je vanaf € 1000 
voor twee personen

naast de voordelen van  
het Gouden Partnerschap 
bieden wij je:

•  een diner voor twee in  
 restaurant Lucebert
•  50% partnerkorting op twee  
 voor jou geselecteerde  
 topvoorstellingen 
•  een glas huiswijn bij een diner  
 in ons restaurant

* Het partnerschap loopt per theaterseizoen, je kunt je het hele jaar door aanmelden. Wil je met voorrang kunnen bestellen dan 
verzoeken wij je aanmelding voor 1 mei naar ons op te sturen. De voorrang geldt voor alle voorstellingen met uitzondering van 
enkele voorstellingen die later in het seizoen in de verkoop gaan.

 
Investeren in cultuureducatie
Theaters Tilburg heeft de culturele ANBI-status, dit betekent, dat het fiscaal extra aantrekkelijk is om 
partner te worden van Theaters Tilburg. Het door jou geschonken bedrag is geheel aftrekbaar in de aangifte 
inkomstenbelasting. In het kader van de geefwet mag je dit bedrag zelfs met 1,25 vermenigvuldigen. Hierbij 
geldt echter wel een drempel en dat is 1% van je verzamelinkomen. Mocht je nog andere aantoonbare 
schenkingen hebben gedaan aan instellingen met een ANBI-status, dan mag je deze bij elkaar optellen.  
De multiplier van 1,25 is echter alleen toepasbaar op giften aan culturele ANBI.

Natuurlijk doen we graag iets terug!
Besluit je als partner Theaters Tilburg te ondersteunen? Maak dan een keuze uit de 
hieronder vermelde pakketten.  

Alle partners ontvangen voorrang 
bij de kaartverkoop



de geefwet maakt 
geven extra aantrekkelijk!

de speciaal voor  
partners geselecteerde 
topvoorstellingen  
in seizoen 18/19

Meer informatie over deze voorstellingen vind je op  
onze website en in het programmaboek. Nadat je je hebt 
aan gemeld, ontvang je meer informatie over het bestellen 
met voorrang! 

Wat doen wij met jouw bijdrage?
“Theaters Tilburg werkt nauw samen met Cultuur in School Tilburg. Op schooldagen gaan we 
voorstellingen programmeren voor de leerlingen van Tilburgse basisscholen. Kinderen worden in de 
les voorbereid, een bezoek aan het theater is immers wel even wat anders dan TV kijken of naar 
een pretpark gaan. Theater prikkelt je verbeelding en stimuleert je creativiteit. Het is onze ambitie 
om alle Tilburgse kinderen in hun schooltijd tenminste een keer in klasverband Theaters Tilburg te 
laten bezoeken en kennis te laten maken met regionale gezelschappen als Theater Artemis, De Stilte 
en philharmonie zuidnederland. Met jouw bijdrage kunnen wij deze ambitie werkelijkheid maken.” 
Rob van Steen

Als Platina Partner geniet je van de voordelen 
van het Gouden Partnerschap en nodigen wij 

je uit voor een diner voor twee!

wo 03 okt 2018

Cie.Accrorap
The roots

zo 11 nov 2018

Perla Batalla (foto)

House of Cohen

vr 12 ap 2019

Machine de Cirque
Machine de Cirque

vr 7 jun 2019

Dictatoresses
Maarten Heijmans, 
Sander Plukaard en  

Wart Kamps
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opti maal voordeel? 
schenk periodiek
Je kunt je belasti ngvoordeel nog hoger maken door je gift  voor vijf jaar vast te leggen. In dat 
geval is je gift , zonder drempel, geheel aft rekbaar en je mag de multi plier toepassen!
Een periodieke schenking dient vast te worden gelegd in een Overeenkomst Periodieke Gift  in Geld. 
Bij deze gift  geldt de multi plier van 1,25 en dit bedrag is ongeacht je inkomen geheel aft rekbaar!
De Overeenkomst Periodieke Gift  in Geld kun je downloaden via onze site of aanvragen via 
partners@theatersti lburg.nl 

Stuur de ingevulde overeenkomst naar ons op samen met het 
aanmeldingsformulier voor het partnerschap.

andere manieren om te geven
Naast je familieleden kun je in je testament ook goede doelen, zoals culturele instellingen, 
opnemen. De culturele instelling kun je dan tot (mede-)erfgenaam of legataris benoemen. Een 
culturele instelling die de ANBI-status heeft , betaalt over deze verkrijging geen erfb elasti ng. 
Kies je voor Theaters Tilburg, dan komt dit deel van je nalatenschap dus volledig ten goede aan 
kunst en cultuur. Specifi eke wensen ten aanzien van een nalatenschap kun je door een notaris 
laten vastleggen in een testament.

meer informati e?
Heb je vragen of wil je meer informati e ontvangen over de 
mogelijk heden om te schenken aan Theaters Tilburg? Ik help 
je graag! 
Je kunt mij per mail bereiken via: partners@theatersti lburg.nl 
of bel 013-5490 390

Anne Beijer

Meer informati e over het schenken aan culturele 
instellingen vind je ook op www.daargeefj eom.nl

Een periodieke schenking is ongeacht je 
inkomen voor 125% aft rekbaar.



Gouden Partner
Je schenkt € 250
Verzamelinkomen: € 60.000
Aftrekpost zonder drempel: € 250 x 1,25= € 312,50
Drempel (1% van € 60.000) € 600
Feitelijk aftrekbaar € -
Fiscale teruggave € -
Je betaalt uiteindelijk: € 250 per jaar

Zilveren Partner
Je schenkt € 75
Verzamelinkomen: € 60.000
Aftrekpost zonder drempel: € 100 x 1,25= € 125
Drempel (1% van € 60.000) € 600
Feitelijk aftrekbaar € -
Fiscale teruggave € -
Je betaalt uiteindelijk: € 75 per jaar

Eenmalige gift Periodieke schenking

Gouden Partner
Je schenkt € 250 per jaar
Verzamelinkomen: niet van toepassing
Je aftrekpost: € 250 x 1,25= € 312,50
Fiscale teruggave: € 162,50*  
Je betaalt uiteindelijk: € 87,50
In 5 jaar tijd komt dit in totaal op € 437,50

Zilveren Partner
Je schenkt € 75 per jaar
Verzamelinkomen: niet van toepassing
Je aftrekpost: € 75 x 1,25= € 93,75
Fiscale teruggave: € 48,75*
Je betaalt uiteindelijk: € 26,25 per jaar
In 5 jaar tijd komt dit in totaal op € 131,25

Platina Partner
Je schenkt € 1000 per jaar
Verzamelinkomen: niet van toepassing
Je aftrekpost: € 1000 x 1,25= € 1250
Fiscale teruggave € 650*
Je betaalt uiteindelijk: € 350 per jaar
In 5 jaar tijd komt dit in totaal op € 1750

* op basis van een belastingtarief van 52%

Cultuur, daar geef ik om! 
“Cultuur is voor mij onmisbaar: het inspireert, biedt troost en prikkelt de verbeelding. 
Door de bezuinigingen verschraalt het aanbod, tenzij er genoeg donaties komen. 
Daarom geef ik graag aan Theaters Tilburg, door een periodieke gift in vijf jaar. Het 
mes snijdt dan aan twee kanten: Theaters Tilburg kan vijf jaar lang op mijn vaste 
bijdrage rekenen en ik kan veel meer geven omdat ik 125% van mijn gift mag 
aftrekken van mijn inkomen.” Inge van Vijfeijken

enkele 
rekenvoorbeelden

Platina Partner
Je schenkt € 1000
Verzamelinkomen: € 60.000
Aftrekpost zonder drempel: € 1000 x 1,25= € 1250
Drempel (1% van € 60.000) € 600
Feitelijk aftrekbaar € 650
Fiscale teruggave € 338*
Je betaalt uiteindelijk: € 662

De geefwet maakt geven extra aantrekkelijk!



Let op! Stuur dit formulier op naar Theaters Tilburg, Antwoordnummer 64011, 5000 VG Tilburg.  
Een postzegel is niet nodig! Wil je gebruikmaken van de voorrang bij het reserveren, zorg dan 
dat je aanmelding voor 1 mei bij ons binnen is. Je kunt het formulier mailen naar  
partners@theaterstilburg.nl. Graag tot ziens in Theaters Tilburg!

Gegevens

Dhr  |  Mevr Voorletters Naam   

Adres  Postcode Woonplaats

E-mailadres  Tel 

Ja, ik word partner van Theaters Tilburg en  
kies voor het volgende pakket

Zilveren Partnerschap (voor twee personen)
Mijn bijdrage voor dit Partnerprogramma bedraagt*:

Gouden Partnerschap (voor twee personen)
Mijn bijdrage voor dit Partnerprogramma bedraagt*:

Platina Partnerschap (voor twee personen)
Mijn bijdrage voor dit Partnerprogramma bedraagt*:

Je ontvangt van ons een factuur voor het door jou gekozen partnerpakket.

Graag ontvang ik meer informatie over de mogelijkheid om 
mijn partnerschap voor 5 jaar vast te leggen.

€ 75    |    € 100    |    € 150    |    € 200

€ 250    |    € 350    |    € 500    |    € 750

€ 1000    |    € 1250    |    € 1500    |    € 1750

Ja, ik ontvang graag het programmaboek, de nieuwsbrief en andere 
informatie per post of e-mail. (Je kunt je op ieder gewenst moment weer uitschrijven.)

Datum    Handtekening

Aanmeldingsformulier partnerprogramma 

* omcirkel het 
bedrag van 

je keuze
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schouwburg concertzaal




