UITLEG SPONSORING CONTRIBUTIE
Heeft u een eigen bedrijf, wilt u PSV Waterpolo steunen en daarmee ook besparen op de contributie? Het is
echt mogelijk! Iedereen met een eigen bedrijf heeft de mogelijkheid om bepaalde organisaties te kunnen
steunen door middel van sponsoring. Dit is bij PSV Waterpolo mogelijk door middel van een
contributieregeling.
Door contributie vanuit de onderneming te betalen aan PSV, zal het als extra kostenpost voor de
onderneming gelden. Hierdoor maakt de onderneming onder de streep minder winst, wat gunstige gevolgen
voor de inkomstenbelasting van de ondernemer heeft. Om deze regeling voor alle partijen aantrekkelijk te
maken, vraagt PSV een vaste bijdrage van 25% boven op de contributie als sponsoring. Deze
sponsorgelden komen volledig ten goede aan PSV Waterpolo.
De constructie ziet er dan als volgt uit:
• De Stichting “Bouwen aan PSV Waterpolo” factureert aan de ondernemer de contributie en de extra
bijdrage van 25%.
• Nadat de Stichting het geld heeft ontvangen van de ondernemer zal het contributiegedeelte direct
worden overgemaakt aan PSV Waterpolo en zal de ledenadministratie hiervan op de hoogte gesteld
worden.
• De ledenadministratie zal eventuele automatische incasso van de contributie stoppen en registreren
dat alle contributie reeds is betaald.
• De extra bijdrage van 25% blijft (net als alle andere sponsorgelden) bij de Stichting en wordt
geïnvesteerd in PSV Waterpolo.
• Het is ook mogelijk om de kosten voor de startvergunning en de huur van de caps mee te nemen in
deze vorm van sponsoring.
Een rekenvoorbeeld van deze constructie is:
• De contributie voor een senioren lid is €41,60 per maand, totaal €499,20 per jaar.
• De kosten voor de startvergunning en huur van de caps bedragen €36,50 en €10.
• Dit komt neer op een bedrag van € 545,70. Daarbovenop komt dan de 25% extra bijdrage. Het
totaalbedrag zal neerkomen op €680. Dit bedrag wordt door de Stichting “Bouwen aan PSV
Waterpolo” gefactureerd aan de ondernemer.
• Na betaling door de ondernemer gaat de contributie, de startvergunning en de huur van de caps
t.w.v. € 545,70 direct naar PSV Waterpolo en wordt de ledenadministratie op de hoogte gesteld.
• De overige € 134,30 zal in de sponsorgelden terecht komen en wordt geïnvesteerd in PSV
Waterpolo.

PSV Waterpolo is onderdeel van PSV Zwemsporten

Ter illustratie drie voorbeelden:
Normaal
Winst onderneming
Zelfstandigenaftrek*
MKB-vrijstelling**
Belastbare winst
Te betalen belasting (na kortingen en premies)***
Verschil1

€ 30.680,€ -8.793,€ -3.064,€ 18.743,€ 1.155
-

Contributie inclusief caps en startvergunning
Contributie + sponsoring min het verschil in belasting
(545 + 25% - verschil1)
Voordeel per jaar
*
**
***

€ 545,-

Contributie
regeling

Normaal

€30.000,€ -8.793,€ -2.969,€ 18.238,€ 1.048
€ 107,-

€31.680,€ -8.793,€ -3.204,€ 19.614,€ 1.496,-

€ 573,-

€ 545,-

Geen
voordeel

-

Contributie
regeling

€31.000,€ -8.793,€ -3.109,€ 19.098,€ 1.264,€ 232,-

Normaal

€50.680,€ -8.793,€ -5.864,€ 35.954,€ 10.189,-

Contributie
regeling

€50.000,€ -8.793,€ -5.769,€ 35.438,€ 9.862,€ 327,-

€ 545,€ 448,-

€ 353,-

2.3 mnd
contributie

4.6 mnd
contributie

Standaard bedrag van € 8.793,- per jaar.
14% van de winst van de onderneming – na zelfstandigenaftrek.
loonheffing, premie volksverzekering, algemene heffingskorting, arbeidskorting.

Indien er behoefte is om het bedrag halfjaarlijks of per kwartaal te voldoen, is dit ook mogelijk. Dit graag
vermelden indien er gebruik gemaakt van wil worden. Indien er gebruik van gemaakt zal worden, wordt deze
mogelijkheid pas aantrekkelijk boven brutowinst van € 31.000 aangezien er tot en met 30.000 geen sprake is
van een inkomstenbelasting, maar alleen van een inkomensafhankelijke bijdrage van de
zorgverzekeringswet. Zoals uit het bovenstaande voorbeeld blijkt.
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Sponsorovereenkomst tussen:
De stichting “Bouwen aan PSV Waterpolo”, ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Eindhoven
onder nummer ………………, hierna te noemen "de stichting"
en
………………………………………..………… ondernemer te ….…..…………………………………………... ,
hierna te noemen “de sponsor”,
verklaren een overeenkomst voor sponsoring met de stichting te hebben gesloten. De overeenkomst wordt
aangegaan voor ONBEPAALDE TIJD.
De overeenkomst houdt in dat de sponsor:
•

geen contributie betaalt voor ……….……………………….…… aan PSV Waterpolo. De contributie
wordt door de stichting betaald aan de ledenadministratie van PSV Zwemsporten. Dit geldt tevens
voor de startvergunning en de huur van de caps.

In tweevoud opgemaakt te ………………………............…………… d.d. …… - …… - …………
Handtekening:

Handtekening:

Namens …………………………………….

Namens stichting

Dit formulier sturen naar:
jan.van.vroonhoven@hotmail.com met een copie naar
psvwaterpolopenningmeester@gmail.com en secretaris@psvwaterpolo.nl
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