
SCHENKINGEN 
EN LEGATEN



Het Drents Museum staat in Nederland en daarbuiten bekend om zijn grote 
internationale tentoonstellingen en om de unieke collecties archeologie, kunst 1885-
1935 en Hedendaagse Figuratie (Realisme). Kwaliteit staat voorop in alles wat we doen 
en laten zien. Met een combinatie van een gezonde dosis lef, verrassende verhaallijnen, 
belevingsgerichte vormgeving en sterke marketingconcepten wisten wij de afgelopen 
tijd bijna 200.000 bezoekers per jaar naar Assen en Drenthe te halen.  

Met uw schenking geeft u het museum een gezonde en brede financiële basis.  
Graag zetten wij uw steun in voor onder meer tentoonstellingen, aankopen, 
restauraties, onderzoek, publicaties of speciale projecten. Zo kunnen wij onze 
bezoekers een blik op de wereld- en de wereld een blik op Drenthe blijven bieden.  
Ook voor volgende generaties kunnen we hiermee een plek van betekenis zijn.  
In deze folder zetten wij de verschillende vormen van financiële steun op een rij.

WAAROM SCHENKEN AAN  
HET DRENTS MUSEUM? 

Schenking uit de collectie van J.G. de Boer



WELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER?
Eenmalig of periodiek schenken
De eenvoudigste manier om het  
Drents Museum te steunen is door een 
geldbedrag te schenken aan de Stichting 
Drents Museum of de Stichting Steunfonds  
Drents Museum. Dat kan op twee manieren:  
de bijdrage in één keer schenken óf de 
bijdrage verspreiden over meerdere jaren. 
Kiest u voor meerdere jaren (minimaal 
vijf jaar), dan kan dat fiscaal extra 
voordelig zijn. Deze periodieke schenking 
is namelijk volledig aftrekbaar van uw 
belastbaar inkomen. U krijgt een deel 
van uw gift terug van de Belastingdienst. 
De periodieke schenking dient dan wel 
schriftelijk te worden vastgelegd. De 
overeenkomst kan via een onderhandse 
schenkingsovereenkomst of via een akte bij 
de notaris worden vastgelegd. 

Schenkingen in natura
Schenkingen kunnen ook in natura worden 
gedaan. Zo kunt u een kunstvoorwerp of  
een kunstverzameling schenken aan het 
Drents Museum, passend bij de museale 
collectie. Deze vorm van schenken kan 
tevens aftrekbaar zijn van uw belastbaar 
inkomen, onder andere in de vorm van een 
periodieke gift in natura. De waarde ervan 
wordt dan vooraf vastgesteld en verdeeld in 
vijf of meer gelijke delen.

Schenkingen in natura omgezet 
in financiële middelen
U kunt ook een kunstvoorwerp of een 
kunstverzameling schenken aan de 
Stichting Steunfonds die niet binnen 
de museale collectie past. Stichting 
Steunfonds geniet het voordeel dat het 

kunstvoorwerp of de kunstverzameling 
omgezet kan worden in geld. Deze vorm van 
schenken kan tevens aftrekbaar zijn van 
uw belastbaar inkomen, onder andere in de 
vorm van een periodieke gift.

Opnemen in uw testament
In uw nalatenschap kunt u kiezen voor een 
gift als erfstelling of een legaat.  
Met een erfstelling ontvangt het museum 
een erfdeel, een bepaald deel of percentage 
van uw nalatenschap. Met een legaat laat u 
een geldbedrag of goederen na. 

Fonds op naam 
Het Drents Museum biedt de mogelijkheid 
om een fonds op naam op te richten.  
U bepaalt zelf de naam en de bestemming 
van het fonds en stelt de omvang vast 
van de bedragen die het fonds doneert. 
De Stichting Steunfonds zorgt voor het 
beheer van de gelden en de administratieve 
afhandeling. Het fonds op naam kan zowel 
tijdens leven als via het testament worden 
opgericht. De minimumdonatie hiervoor  
is € 50.000, -.



Stichting Drents Museum 
Het Drents Museum is een van de 
museale parels buiten de Randstad en 
is een museum van en voor iedereen. 
We hebben een sterke missie die in alles 
voorziet wat wij doen en wat wij tonen:  
het Drents Museum toont een blik op de 
wereld en biedt de wereld een blik op 
Drenthe. Met verhalen over archeologie, 
kunst en geschiedenis inspireren we jong 
en oud.

Het Drents Museum begon zijn 
geschiedenis in 1854 met een kast vol 
archeologische vondsten. Vandaag de 
dag telt de collectie meer dan 90.000 
objecten, met als speerpunten  
Drentse geschiedenis, Archeologie,  
Kunst 1885-1935 en Hedendaagse 
Figuratie (Realisme). 

De collectie Drentse geschiedenis geeft 
een beeld van de materiële cultuur van 
de gewone man en vrouw in Drenthe 
in de periode 1750-1950. In omvang 
en kwaliteit is de collectie Archeologie 
een van de belangrijkste in Noordwest-
Europa. Met de collectie Kunst 1885–1935 
mag het Drents Museum zich rekenen 
tot de vijf topcollecties op dit gebied in 
Nederland. Deze breed samengestelde 

collectie bestaat voor een groot deel uit 
nalatenschappen van kunstenaars via  
de Stichting Schone Kunsten en dat is 
uniek in Nederland. Sinds de schenking 
van 273 werken uit de ING Collectie in 
2010 geldt de collectie Hedendaagse 
Figuratie (Realisme) als een van de 
belangrijkste in Nederland.

Stichting Steunfonds

De Stichting Steunfonds Drents Museum 
is opgericht in 2004 en ondersteunt de 
belangen van het Drents Museum in 
brede zin. De missie van de Stichting 
is het vergaren van fondsen en 
nalatenschappen ter financiering van 
noodzakelijke investeringen, waarvoor 
de Stichting Drents Museum geen 
reguliere inkomsten geniet. Zij maakt 
de aankoop van kunstwerken mogelijk, 
onder andere door een aantal fondsen op 
naam. De Stichting zorgt daarnaast dat 
uw steun kan worden ingezet voor onder 
meer tentoonstellingen, restauraties, 
onderzoek, publicaties en speciale 
projecten.



Per 1 januari 2012 is de Geefwet van 
kracht. Deze wet biedt iemand die 
periodiek aan een culturele  
ANBI-instelling een schenking doet een 
groot fiscaal voordeel. Stichting Drents 
Museum en Stichting Steunfonds Drents 
Museum hebben de ANBI-status.  
Dat betekent dat beide zijn vrijgesteld van 
betaling van schenkings- en erfbelasting. 
Uw schenking komt geheel ten goede 
aan het doel. De culturele multiplier zorgt 
ervoor dat een periodieke schenker 1,25 x 

zijn belastingtarief fiscaal terugkrijgt.  
Valt iemand in het hoogste belastingtarief 
van 52%, dan resulteert dit in 52% x 1,25 = 
65% fiscale aftrek. Van elke € 1.000 krijgt 
de schenker dus € 650 van de belasting 
terug. De extra aftrek wordt toegepast 
over maximaal € 5.000. U kunt het bedrag 
dat u schenkt verhogen met het bedrag 
dat voor u aftrekbaar is van de belasting. 
Op deze wijze kunt u zonder extra kosten 
een nog groter bedrag aan het Drents 
Museum schenken.

GOED OM TE WETEN:  
GROOT FISCAAL VOORDEEL DOOR GEEFWET
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Brink 1, Assen
Postbus 134
NL-9400 AC Assen
T (0592) 377 773
F (0592) 377 719
E info@drentsmuseum.nl
I  www.drentsmuseum.nl

Bankrekeningnummer:  
NL04 INGB 0007.8378.39
t.n.v. Stichting Steunfonds Drents Museum, Assen 
SWIFT: INGBNL2A
RSIN: 816088329
KvK nummer: 04073335
Stichting Drents Museum en Stichting Steunfonds  
Drents Museum zijn een ANBI.

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag en op feestdagen van 11.00 - 17.00 uur. 
In schoolvakanties ook op maandag open. Op nieuwjaarsdag, 
Koningsdag en eerste kerstdag gesloten.

Bereikbaarheid
Het Drents Museum ligt op circa 5 minuten loopafstand van 
het NS Intercitystation Assen. Er is voldoende (betaalde) 
parkeergelegenheid in de directe omgeving.

HOOFDSPONSORS SPONSOR SUBSIDIEGEVER BEGUNSTIGERS

We komen graag bij u langs, hiervoor kunt u contact opnemen met Marion Boersma, 
afdeling Development via 0592 - 377 718 of development@drentsmuseum.nl

MEER WETEN 
OF WILT U EEN AFSPRAAK MAKEN?

Schilderij De Vaart in Assen, Mario ter Braak, 1960 en Karel Buskes, 1962 
Langdurige bruikleen RCE, legaat van W. Berghuis


