De Doornse Historische Vereniging “Thorheim” heeft de ANBIANBI-status. We zijn erkend als Culturele ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften, donaties en schenkingen aan onze
vereniging aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Bijzonderheden:
Bijzonderheden:
Als particulier kunt u uw schenking of donatie aan onze culturele vereniging aftrekken bij de aangifte van de
inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2012 mag de gift voor een culturele ANBI met 1,25 vermenigvuldigd worden
(dus een gift van € 1000,- geeft een aftrek van € 1250,-). De hoogte van de toeslag is echter aan een maximum
gebonden van € 1250,-. Zoals al uw giften, valt uw gift aan de DHV “Thorheim” onder de regel dat deze pas een
belastingvoordeel oplevert als u met uw totale aftrekpost in deze categorie de grens van 1% van uw belastbaar
inkomen overschrijdt en niet meer is dan 10% van uw belastbaar inkomen.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in
de aangifte vennootschapsbelasting.

Het fiscaal nummer van onze vereniging is 8165.91.519
De hoofdlijnen van ons beleid:
DHV “Thorheim” stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor, het onderzoek naar en
het behoud van zaken betreffende de geschiedenis van het dorp Doorn en zijn bewoners, waaronder
het in stand houden en beheren van de Doornse Oudheidkamer en diens historische collectie, het
beleggen van bijeenkomsten en het verstrekken van voorlichting, in welke vorm dan ook”
De vereniging geeft invulling aan bovengenoemd doel door o.a.:
- Het behouden, verwerven, beheren en digitaliseren van beeldmateriaal, geschreven en gedrukte
teksten, gebruiksvoorwerpen en andere zaken, die op enige wijze deel uitmaken van of verwijzen
naar de geschiedenis en het heden van het dorp Doorn en zijn bewoners, tezamen de historische
collectie van de Doornse Oudheidkamer vormend;
- Het jaarlijks organiseren van een traditionele verenigingsactiviteiten, die ook voor niet-leden
toegankelijk zijn. Deze activiteiten worden aangekondigd in de plaatselijke pers. Deelname aan
deze activiteiten is ook voor niet-leden gratis.
Dit betreft:
o Lezingen of filmvoorstellingen over Oud Doorn na de voorjaar- en najaarsvergadering.
o Een Zomerwandeling rond een historisch thema
o De middag voor oud-Doornaars
- Het ter inzage stellen van deze collectie aan belangstellenden;
- Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie over de historische collectie van de
Oudheidkamer en de geschiedenis van Doorn;
- Het verzorgen van en het bijdragen aan evenementen en bijeenkomsten, waar de geschiedenis
van Doorn aan de orde komt en het initiëren tot en het doen van geschiedschrijving over Doorn
en zijn bewoners.
De bestuursleden en de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte
werkzaamheden. De door vrijwilligers en bestuursleden daadwerkelijk gemaakte onkosten, zoals
portokosten en eventuele reiskosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester.
Staat van baten en lasten over het jaar 2014:
2014:
inkomsten 2014:
contributies
3.396
subsidies
28.720
overige inkomsten
254
verlies
4.020
totaal
36.390
Het vermogen bedraagt per 31 december 2014:

uitgaven
uitgaven 2014
huur en servicekosten Oudheidkamer
beheers- en administratiekosten
kosten ledenvergaderingen

28.842
3.908
3.640

totaal

36.390
€ 15.472,-15.472,--

