
Steunstichting voor uw sportclub ! 
 
Bij menige sportvereniging loopt het sportieve seizoen langzaam naar het einde. De laatste 
wedstrijden worden afgewerkt. Promoties worden gevierd en degradaties worden waardig gedragen. 
De besturen van de verenigingen zijn toch al weer aan het nadenken over komend seizoen 2012/2013. 
Zowel beleidsmatig als sportief gezien, moet een club er immers goed op staan. Zeker bij de start van 
een nieuw seizoen, waarbij doelstellingen worden geformuleerd en reikhalzend wordt uitgekeken 
naar nieuwe successen.  
 
Gelukkig kan ook de fiscus actief meedenken met uw sportclub. Per 1 januari 2012 is namelijk  de 
giftenaftrek verruimd. Dat wil met zoveel woorden zeggen: een gift aan een steunstichting SBBI – een 
zogenoemde sociaal belang behartigende instelling – is voortaan fiscaal aftrekbaar. 
 
Uw favoriete sportclub is zo’n SBBI. Als deze club nou eens een steunstichting opricht – een “vrienden 
van stichting”– dan kunt u een aftrekbare gift aan uw sportclub doen. Beide partijen tevreden, niet 
waar.  
 
Die fiscale aftrek was eerder uitsluitend mogelijk voor een periodieke gift. Dat wil zeggen: een gift die 
bij notariële akte, voor een periode van tenminste 5 jaar, eindigend bij eerder overlijden, was 
opgesteld. Daar is sinds afgelopen jaarwisseling een wijziging in aangebracht. Met de steunstichting 
SBBI is nu dus ook een fiscale aftrek voor eenmalige giften mogelijk. Dat maakt het dus meteen 
interessant, om van jaar tot jaar te bezien welke gulle gift u wilt geven aan uw favoriete club. 
 
Let op: uiteraard moeten – net als bij de sportwedstrijden - de spelregels worden nageleefd. Dat wil 
onder andere zeggen, dat een dergelijke steunstichting wel een erkend doel hebben. Hierbij zou u 
kunnen denken aan de verbouw van de sportaccommodatie. Nu de gemeenten vaak niet al te scheutig 
(meer) zijn met financiële ondersteuningen en veel clubs derhalve veelal op hun eigen vrijwilligers en 
financiële sympathisanten zijn  aangewezen, kan de steunstichting het “ultimum remedium” zijn, om 
te overleven.  
 
Vraag uw adviseur / notaris binnen uw sportclub of uw eigen sociale netwerk, om eens mee te 
denken aan het vormen van een kwalificerende steunstichting voor uw eigen sportclub ! De fiscus 
sponsort dan (indirect) uw favoriete sportclub, evenwel zonder reclamebord. Voor die categorie 
sponsors, met een eigen reclamebord, moet de sponsorcommissie van uw club komende zomer maar 
eens extra zijn best doen. Wat is er voor een sporter niet mooier dan te mogen spelen op een terrein 
dat helemaal omringd is door reclameborden van lokale ondernemer, langs de afrastering. Iedereen 
wil zich toch graag een kleine “Messi” voelen als hij / zij over het veld achter het leer aan holt. 
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