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Schenkingsplan

JA! Ik steun graag de activiteiten van de 
Breast Care Foundation door middel van een 
donatie via het periodieke schenkingsplan.

 
Naam:

 
E-mail: 

 
Telefoonnummer: 

 

Er zal binnenkort contact met u worden opgenomen.

Breast Care Foundation



BCF is een stichting die is opgericht om de integrale gespecialiseerde 
borstkankerzorg te ondersteunen met als doel om de kwaliteit van de 
borstkankerzorg te verbeteren en bij te dragen aan het verlagen van de sterfte.
De foundation zet zich in voor de volgende thema’s:
• Voorlichting en bewustwording bij alle vrouwen en mannen in Nederland
•  Kwaliteit van zorg én leven: alle benodigde (na)zorg integreren in een healing 

environment
• Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
• Uitwisseling faciliteren van kennis en data

Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende kanker bij vrouwen, en voor 
vrouwen tussen 35 en 55 jaar doodsoorzaak nummer 1.Elk jaar krijgen circa 17.000 
vrouwen (en mannen) de diagnose borstkanker of een voorloperstadium er 
van. Er overlijden elke dag in Nederland circa 9 vrouwen aan de gevolgen van 
borstkanker.

Om deze ziekte beter te kunnen (vroeg)diagnosticeren, behandelen en van 
passende nazorg te voorzien, ondersteunen wij de gedachte om de zorg 
te centraliseren en alle expertise onder 1 dak aan te bieden.  Dit biedt vele 
voordelen. Zo kunnen we meer gespecialiseerde kennis en ervaring opbouwen 
en delen, kan er betere , meer mensgerichte zorg en persoonlijke aandacht 
worden gegeven en kan er vanzelfsprekender op maat gesneden aanvullende 
ondersteuning aan patiënten en dierbaren worden geboden. Ook kan er met 
hoogvolume data een goede bijdrage worden geleverd aan wetenschappelijk 
onderzoek  Ten slotte draagt het bij aan efficiëntere zorg door doelmatige inzet 
van mensen en middelen. 

Momenteel is Breast Care Nederland met het Alexander Monro Ziekenhuis, 
gespecialiseerd in borstkanker, erfelijke aanleg voor borstkanker en overige 
borstaandoeningen het eerste ziekenhuis dat helemaal ingericht is rondom de 
patiënt met alle aandacht voor de ziekte in al haar facetten. 

De belangrijkste vertaling van de doelstelling van de Breast Care Foundation 
is om door middel van bundeling én delen van kennis, expertise en middelen 

de overlevingskans van vrouwen en mannen met borstkanker te verhogen van 
nu ruim 77% naar ruim 90% over een aantal jaren. Aan deze doelstelling kunt u 
bijdragen! 

De Breast Care Foundation heeft uiteenlopende donatiemogelijkheden. Naast de 
mogelijkheid om  eenmalig doneren , bestaat ook de mogelijkheid een periodieke 
schenkingsovereenkomst aan te gaan. 

Waarom een schenkingsovereenkomst?
Om de doelstellingen te realiseren heeft de Stichting met de ANBI status structurele 
inkomsten nodig. Met een schenkingsovereenkomst voor een periodieke gift 
gedurende tenminste 5 jaar, komt dit voor de schenker in aanmerking voor aftrek 
tot maximaal 52% in de aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor kan de foundation 
gedurende 5 jaar (of zoveel langer als aangeven) rekenen op structurele 
inkomsten voor het realiseren van haar doelstellingen. De schenker kan de hoogte 
van het bedrag zelf bepalen, er zijn geen restricties.
In de bijlagen hebben we de standaard hiervoor opgestelde overeenkomst en 
een betalingsvolmacht bijgesloten. Deze zijn opgesteld door de belastingdienst.  
Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u tot een periodieke gift wilt overgaan en 
deze formulieren zou willen invullen en aan ons retourneren.

Hoe ziet een schenkingsovereenkomst eruit?
Graag verwijzen wij u voor een volledige omschrijving naar het standaard 
model en de toelichting zoals gegeven in de bijlage van de Overeenkomst en 
betalingsvolmacht “periodieke gift in geld”  van de belastingdienst. 

De fiscale verklaring ten aanzien van de gift
Deze schenkingsovereenkomst voldoet aan alle eisen die de Nederlandse 
Belastingdienst stelt om in aanmerking te komen voor belastingaftrek. Een fiscaal 
voordeel kan alleen worden behaald als de schenking wordt gedaan aan een 
algemeen nut beogende instelling, een “ANBI”. De Breast Care Foundation  heeft 
een ANBI status. De Stichting zorgt er vervolgens voor dat deze gelden conform de 
doelstellingen weer worden aangewend.
Mede hierom heeft de Nederlandse Belastingdienst zijn medewerking verleend 
en een model verstrekt dat deze  periodieke giften fiscaal als schenking worden 
erkend. 

Wees er op bedacht dat de fiscale wetgeving kan veranderen.  
Voor de laatste stand van zaken verwijzen we u naar de website van de 
Belastingdienst; http://www.belastingdienst.nl/giften.
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