Utrecht, 8 augustus 2020

Beste muziekvrienden,
Veel later dan u van ons gewend bent ontvangt u hierbij de jaarlijkse brief, waarin we
onze donateurs en deelnemers aan koor en orkest vragen hun jaarlijkse bijdrage aan de
Bachcantates Utrecht over te maken. De reden voor deze vertraging is natuurlijk de
corona-pandemie. Het was voor musici geen eenvoudige tijd, en een aantal vaste
deelnemers aan de Bachcantates is ernstig door het virus getroffen (geweest).
We wilden de donateursbrief pas versturen als er duidelijkheid zou zijn over de rest van
het programma voor dit jaar.
Voor komend seizoen zijn er opnieuw 10 cantates geprogrammeerd. We hebben een
manier gevonden om de cantates in het komende najaar in kleinere bezetting uit te
voeren voor een kleiner publiek. De cantates die voor het afgelopen voorjaar stonden
gepland hebben we, voor zover mogelijk, doorgeschoven naar 2021. Ook de masterclass
staat weer op het programma. Meer informatie over het programma vindt u op onze
website bij Programma 2020-2021.
Naast de muzikale kant is er ook een financiële, en deze baart ons nog wel wat zorgen.
Normaal gesproken zijn er tussen de 180 en 280 mensen betrokken bij een uitvoering
(70 koor, 20 orkest en de rest is publiek). Voorlopig moeten we noodgedwongen dit
totale aantal beperken tot maximaal 100 en daarmee dreigt een deel van de inkomsten
te verdwijnen. Om de cantates in de nieuwe vorm door te kunnen laten gaan, is een
financiële bijdrage van alle donateurs daarom van nog groter belang dan anders!
Uw bijdrage als donateur is dus meer dan ooit nodig om de maandelijkse uitvoering
mogelijk te maken. Onze stichting heeft de erkende culturele ANBI-status en door de
Geefwet mag u uw gift voor 125% aftrekken bij de fiscus. Met andere woorden: omdat
de belastingdienst via een grotere aftrek meebetaalt, kunt u fors meer doneren zonder
dat u netto meer kost!
Wij rekenen u graag voor hoeveel de fiscus over heeft voor uw steun aan cultuur:
U maakt over
€ 100,00
€ 100,00

Aftrekbaar
€ 125,00
€ 125,00

% Inkomstenbelasting
37,35
49,50

Het kost u feitelijk
€ 54,31
€ 38,13

Het voorgaande gaat ervan uit dat uw giften de door de fiscus ingestelde drempel
overschrijden. Dat is niet nodig als u de 'Overeenkomst periodieke gift in geld' met ons
aangaat, waarbij u zich verplicht om gedurende vijf jaar een bepaald bedrag over te
maken. Zie verder onze website bij Donateur worden: Donateur worden.
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Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op IBAN: NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v.
Stichting Utrechtse Bachcantatediensten te Utrecht, onder vermelding van
'donatie 2020', uw naam en adres.
Tot slot willen we u heel hartelijk bedanken voor de steun die u ons elk jaar weer geeft.
Zonder uw steun zouden de maandelijkse uitvoeringen van de cantates van Bach niet
mogelijk zijn.
Met vriendelijke groet, mede namens dirigent, medewerkers en bestuur,
Peter Klusener, voorzitter
Jan Luiten van Zanden, penningmeester

