
Van de voorzitter.
In november 2020 verscheen ons vorige NieuwsBulletin. Het heeft dus lang geduurd voordat u iets van 
ons hoorde. Daar is de covid pandemie debet aan. Het was lange tijd niet mogelijk om fysiek te 
vergaderen,en toen dat weer kon, hebben we de draad weer opgepakt om activiteiten te ontwikkelen om 
de realisatie van de Warnersbrug dichterbij te brengen. Om te beginnen hebben we ons plan moeten 
presenteren aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. In de volksmond de commisie cultureel erfgoed.
Zij hebben het plan gehonoreerd met een positief pré advies. Meer daarover leest u op bladzijde 3.  
We hebben al in februari ons eerste jaarverslag opgesteld (over 2019 en 2020). In dit NieuwsBulletin leest 
u daar meer over op bladzijde 4. Er komen nog steeds donaties binnen. We zijn inmiddels op een haar na 
de 1.000 bakstenen gepasseerd. En omdat we in september van dit jaar gepromoveerd zijn naar de status 
van Culturele ANBI is het fiscaal nog aantrekkelijker geworden om aan onze stichting te doneren. Meer 
uitleg daarover krijgt u in een document dat u achteraan dit NieuwsBulletin aantreft. 
Op 25 september hebben we tijdens de nationale burendag op de brug gestaan met een bankje om de 
sfeer alvast wat te proeven. Als resultaat daarvan hebben we recent alle direct omwonenden benaderd 
om rechtsreeks contact te hebben voor het geval zich concrete ontwikkelingen voordoen.
Als laatste zijn we erin geslaagd om een aantal zwart-wit foto's van de brug in kleur om te zetten. 
We beschikten alleen over zwart-wit foto’s, maar nu krijgt de brug meer kleur. U kunt een drietal  foto's 
ook op groot formaar bekijken in Villa Randwijck, zodra het zijn deuren weer opent.
Namens de Stichting Warnersbrug, wens ik u fijne feestdagen.
Met vriendelijke groet,
Dolf van den Bos



Burendag op de Warnersbrug. Contact met de direct omwonenden
Op 25 september, tijdens burendag,  stond ons Tijdens de burendag werd ons ook duidelijk hoe
team op de brug om aan passanten toelichting belangrijk het is om rechtstreeks contact te hebben
te geven bij onze plannen. We ontdekten hoe met de direct omwonenden van de brug. Denk
leuk het zou zijn als die bankjes weer daad- daarbij met name aan bewoners van de Hendrik
werkelijk op de brug zouden gaan komen. van Borsselenkade en de Catharina van Clevelaan, 
We hadden leuke gesprekken met passanten dichtbij de brug. We hebben op alle adressen een 
en er kwam ons nuttige informatie ter oren. brief in de bus gedaan met een verzoek aan de 
Het was gewoon een heel geslaagde dag. bewoners om hun e-mail adres door te geven.

Wandelen met de burgemeester.   De thermometerbrug
Op 12 juni hebben twee leden van het Warnersbrug In de vorige twee NieuwsBulletins publiceerden 
team door de wijk gewandeld met de burgemeester. we al een beeld van de brug waarop steeds meer 
De wandeling begon op Randwijcklaan 13 in de steentjes rood worden. Dat doen we nu weer.
kleine sjoel, een gebouwtje met een historie die
lang verborgen is geweest. Eindpunt van de
wandeling was natuurlijk de Warnersbrug, waar
de burgemeester gewillig poseerde bij ons mooie
aankondigingsbord. 

In april 2020 stond de teller op € 7.800, in november 
2020 stond de teller op € 8.700. Het doet ons plezier 
om te kunnen meedelen dat de teller per augustus 
op € 9.928. Dat zijn dus ruim 992 bakstenen. 

Hier moet wel eerlijk bij worden aangetekend dat een
     flink deel van dit bedrag reeds is uitgegeven. 

Op de foto: links van het bord Dolf van de Bos en      daarover leest u meer in het jaarverslag. 
rechts van Wim Born en burgmeester Poppens.      Zie de link op bladzijde 4.

Ons team op de Warnersbrug tijdens de burendag.
Staand v.l.n.r. Philip Warners en Dolf van den Bos.

Zittend v.l.n.r. : Wim Born, Merel van de Merbel van Oldenbeek en Nicole Bodewes.

€ 9.928
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Op 27 september hebben we ons plan gepresenteerd In ambtelijke taal vertaalt zich dat in "Geen bezwaar".
aan de Commissie Ruimtelijk Kwaliteit van de gemeente Onderstaand kunt u de precieze tekst van de 
Amstelveen. Ons plan werd zeer positief ontvangen. aanbeveling lezen. Maar dit is pas de eerste stap.
De commissie heeft een positief pré advies gegeven. We gaan verder met de detaillering van ons plan.

De commissie ruimtelijk kwaliteit geeft een positief pré advies over de Warnersbrug.
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Het jaarverslag van Mailing naar bedrijven in de buurt
de Stichting Warnersbrug Als u eigenaar bent van een bedrijf in de wijk Randwijck,

We hebben in februari ontvangt u binnenkort een mailing van ons in uw 
van dit jaar ons eerste brievenbus om u te vragen om project te 
jaarverslag gepubli- ondersteunen. Een donatie vanaf € 60 is van de 
ceerd. Omdat we in belasting aftrekbaar. Dat geldt ook voor particulieren.
oktober 2019 zijn We zijn een Culturele ANBI geworden
opgericht, hebben we en zijn nu nog meer fiscaal aftrekbaar.
het laatste deel van Sinds september van dit jaar
2019  gebundeld met zijn wij een Culturele ANBI.
met 2020 in één jaar- ANBI staat voor Algemeen Nut
verslag. U kunt dit Beogende Instelling. Omdat
jaarverslag inzien de Belastingdienst ons dat predicaat heeft toegekend,
door te klikken op de is een donatie aan onze stichting nu nog aantrekkelijker 
link die hieronder staat. als fiscale aftrekpost. Meer daarover leest u in het

https://ap.lc/j9RDq aparte document achteraan dit NieuwsBulletin.

 Een prachtige foto van de Warnersbrug met volle begroeiing. De bloemen in de bloembakken op de muurtjes, 
 staan vol in bloei. De foto is naar kleur omgezet. De melkboer (in een witte jas op de brug) liep nog zijn wijk.
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Hoewel het primaire doel bij reconstructie van de Warnersbrug kleinschalig getest kan 
de Warnersbrug is om het authentieke beeld uit worden voor verdere toekomstige toepassingen 
1927 te herscheppen, is het wel degelijk van CO2 reducerend materiaal in de gemeente.
mogelijk om bij de bouw van de brug aan De eerste toepassing is het gebruik van Olivijn 
de toekomst te denken. (zand), de tweede is de toepassing van 
Er zijn twee direct voor de hand liggende olifantsgras vermengd met betonmortel.
toepassingen van materiaal waarbij Hieronder leest u daar meer over.

Olivijn Olifantsgras
Olivijn is een groen vulkanisch gesteente De tweede toepassing is de verwerking van
dat tot zand vermalen kan worden. Het heeft al Olifantsgras in betonmortel aan de binnenkant
de natuurlijke eigenschap dat het CO2 bindt. van de brug. Olifantsgras wordt op Schiphol  
Rond de Warnersbrug is het aantal kubieke grootschalig aangeplant om de overlast van 
meters Olivijn dat gebruikt zal worden natuurlijk ganzen te bestrijden. Maar het groeit zo snel 
relatief klein, maar stel u eens voor dat Olivijn dat het vaak gesnoeid moet worden. Men zat met 
grootschalig kan worden toegepast bij het A9 dat snoeiafval in zijn maag. Maar er is nu een
project. Het ziet er veelblovend uit. goede oplossing gevonden om dat Olifantsgras 

(waarin CO2 zit opgeslagen) in betonmortel 
te verwerken.

De bouwers van de Warnersbrug denken aan CO2 reductie
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De Hendrik van
De Hendrik van
Borsselenkade 
gezien naar noord.

De Hendrik van
Borsselenkade 
gezien naar zuid.

Nog drie mooie digitaal ingekleurde plaatjes van de wijk.

WWW.WARNERSBRUG.NL
Locatieadres: t.o. Villa Randwijck, Catharina van Clevepark 10, 1181 AT Amstelveen

Secretariaat Stichting Warnersbrug: p/a Dolf van den Bos, Catharina van Renneslaan 25, 1187 HA Amstelveen.
Telefoon 0612 139 394  Mail: stichting@warnersbrug.nl   KvK-nummer 76133192 - Bank NL09INGB0008723068



 
 
 
 

Om u te helpen bij het aftrekken van uw donatie, hebben wij onze fiscalist gevraagd dit 
document op stellen. Mocht het voor uzelf wat gecompliceerd zijn, dan kan uw boekhouder 

of accountant u ongetwijfeld adviseren bij de concrete afhandeling. 
 

Aftrekbare giften aan Stichting Warnersbrug 
 
De inkomstenbelasting kent twee soorten giften: periodieke giften en gewone giften.  
Periodieke giften moeten voldoen aan diverse voorwaarden (notariële akte; minimale looptijd 
van vijf jaar en eindigen bij het tussentijds overlijden van de schenker) en kennen dan geen 
aftrek- beperkingen. Gewone giften zijn altijd eenmalig en kennen een onder- en bovengrens.  
 
Het feit dat Stichting Warnersbrug door de Belastingdienst sinds 11 december 2019 is 
aangemerkt als een ANBI betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is voor de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting en dat die instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 
 

Aftrek van gewone giften in de inkomensbelasting 
 
De Belastingaftrek voor gewone giften in geval van een ANBI (niet cultureel)  
De aftrekbaarheid van gewone giften is beperkt. Die beperking geldt ook voor giften in de 
vorm van niet-gedeclareerde kosten. Er is een niet-aftrekbare drempel van € 60,-, of van 1% 
van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek indien 1% meer 
is dan € 60,-. Vervolgens is de aftrekbaarheid van de giften beperkt tot ten hoogste 10% van 
het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.  
Het verzamelinkomen is de optelsom van inkomsten/inkomen toe te rekenen aan de 
zogenaamde belasting boxen 1, 2 en 3.  
 
Zolang u niet aan het maximum van 10% van het verzamelinkomen toe komt, is het fiscaal 
voordelig uw giften van verschillende jaren zo veel mogelijk in één jaar te concentreren.  
U hoeft dan maar eenmaal rekening te houden met de drempel. 
 
Verhoging van de aftrek voor giften aan culturele instellingen (‘multiplier’) 
Aan de Stichting Warnersbrug is (sinds 6 september 2021) aanvullend het predicaat 

van Culturele ANBI verleend. Voor giften aan een ANBI 
die is aangemerkt als Culturele ANBI, wordt het bedrag 
van de aftrek verhoogd met 25%, maar maximaal met  
€ 1.250,-. Het plafond van 10% van het verzamelinkomen 
wordt verhoogd met het bedrag van de verhoging (25%).  
 
 

VOORBEELD 1 Het verzamelinkomen van A is € 30.000,- (vóór toepassing van de 
persoonsgebonden aftrek). A heeft giften van totaal € 4.000,- aan een Culturele ANBI gedaan.  
De niet-aftrekbare drempel is € 300,- (1% van € 30.000,-), maximaal is aftrekbaar 10% van  
€ 30.000,- = € 3.000,-.  
Door de verhogingsregel bedraagt zijn gift € 4.000,- + 25% van € 4.000,- = € 5.000,-.  
Het maximum van € 3.000,- wordt verhoogd tot € 4.000,-, zodat A’s aftrek € 4.000,- bedraagt.  
 
VOORBEELD 2 Het verzamelinkomen van B is € 30.000,- (vóór toepassing van de 
persoonsgebonden aftrek). B heeft giften ten bedrage van € 2.500,- aan een culturele instelling 
gedaan. De niet-aftrekbare drempel is € 300,- (1% van € 30.000,-), maximaal is aftrekbaar 10% 
van € 30.000,- = € 3.000,-.  
Door de verhogingsregel bedraagt die gift € 2.500,- + 25% van € 2.500,- = € 3.125,-.  
Het maximum van € 3.000,- wordt verhoogd met 25% tot € 3.625,-. B’s aftrek bedraagt € 3.125,-.  
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Giften in de winstsfeer (Inkomsten- en Vennootschapsbelasting) 
 
Gift of ondernemingskosten? 
De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent een bepaalde volgorde waarin de diverse 
inkomensbronnen en aftrekposten worden behandeld. Zo wordt ‘winst uit onderneming’ 
behandeld vóór de regeling van de giftenaftrek. Die volgorde heeft gevolgen voor de 
kwalificatie van fiscale posten. Stel dat een (zzp) ondernemer (Inkomstenbelasting) een gift 
doet die tevens als kostenpost kan gelden binnen zijn onderneming (bijv. een gift waarmee 
hij een zakelijk belang nastreeft). Als hij die gift als kostenpost bij de winstberekening van 
zijn onderneming in aanmerking neemt, kan hij deze niet meer in aanmerking nemen als 
aftrekbare gift. Dit zal vaak voordelig zijn vanwege het ontbreken van drempels en maxima 
bij de aftrek van ondernemingskosten. 
 
Aftrek van giften in de vennootschapsbelasting 
Aftrek van giften in de vennootschapsbelasting is alleen mogelijk als de schenker aan 
vennootschapsbelasting is onderworpen. Dat zijn BV’s, bijna alle NV’s en sommige 
verenigingen en stichtingen, mits onderworpen aan de Vennootschapsbelasting. 
Een gift is een bevoordeling uit vrijgevigheid en een al dan niet verplichte bijdrage, voor 
zover daardoor geen op geld waardeerbare aanspraken ontstaan (je kunt er rechten aan 
ontlenen). 
Voor de vennootschapsbelasting zijn giften aftrekbaar als zij voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
- zij zijn gedaan in het jaar waarop de aangifte betrekking heeft; 
- zij zijn gedaan aan een (Culturele ANBI of steunstichting SBBI); 
- zij blijken uit schriftelijke bescheiden. 
De aftrek bedraagt ten hoogste 50% van de winst, maar maximaal € 100.000,-. 
Als er sprake is van een gift aan een culturele instelling, wordt het bedrag van de aftrekbare 
gift verhoogd met 50%, maar maximaal met € 2.500,-. Deze bepaling (‘multiplier’) was 
aanvankelijk tijdelijk, maar is inmiddels blijvend gemaakt. 
Onder ‘winst’ moet u verstaan de fiscale winst vóór verliescompensatie. De winst moet wel  
positief zijn om deze aftrek te kunnen genieten. In een verliesjaar is er geen giftenaftrek 
mogelijk in de vennootschapsbelasting. 
 
Gift versus sponsoring 
Bijdragen van een onderneming aan een goed doel kunnen ook bedrijfskosten (reclame, 
sponsoring) zijn. Bedrijfskosten zijn op zichzelf al volledig aftrekbaar van de winst.  
Door een bijdrage aan een goed doel in de vorm van reclame of sponsoring te gieten wordt 
een onderneming niet gehinderd door de beperking van de giftenaftrek. Door een combinatie 
van sponsoring en giften kan een hoger bedrag worden gegeven aan een goed doel. 
 
Disclaimer 
Bovenstaande toelichting heeft een generiek karakter en er kunnen aan bovenstaande 
toelichting derhalve geen rechten worden ontleend. In geval van onduidelijkheden en in  
meer specifieke gevallen/situaties adviseren wij u om uw (fiscale) adviseur te raadplegen. 
Zo’n onduidelijkheid is bijvoorbeeld, indien een gift zich bevindt op het snijvlak van 
sponsoring/ondernemingskosten en persoonlijk belang van de ondernemer/aandeelhouder. 
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