Donateursbrief mei 2022
Beste donateurs, beste koor- en orkestdeelnemers,
Het zal u niet ontgaan zijn dat Bachcantates Utrecht (BCU) dit jaar een lustrum beleeft: we bestaan
55 jaar. De viering is intussen van start gegaan met de uitvoering op 1 mei j.l. van cantate BWV 103,
'Ihr werdet weinen und heulen'. Die uitvoering kreeg een extra feestelijk tintje door de
samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vaste dirigent Gerrit Maas stond voor deze keer
zijn plaats af aan Shunske Sato, artistiek leider van de Bachvereniging. Vier zangers van de
Bachvereniging leidden op vrijdag de stemgroeprepetities en zongen op zondag de soli. Het was voor
iedereen een bijzondere ervaring.
Er komen nog meer lustrumactiviteiten aan. Op 11 september vindt de première plaats van het
Utrecht Magnificat, een stuk dat op dit moment in onze opdracht wordt gecomponeerd door de
Utrechtse componiste Monique Krüs ter gelegenheid van het lustrum én van het Utrecht 900-feest.
We voeren het uit in samenwerking met het Kathedrale Koor Utrecht. Op 20 november volgen dan
de eerste drie cantates van het Weihnachtsoratorium die eigenlijk al eerder op de planning stonden
maar uitgesteld moesten worden vanwege de toen nog geldende coronamaatregelen. In februari
2023 staat het sluitstuk op het programma: een masterclass en de uitvoering van het motet 'Komm,
Jesu, komm' (BWV 229) onder leiding van Ton Koopman. Tussen al die feestelijkheden door vinden
de normale, maandelijks cantate-uitvoeringen ook gewoon doorgang. Het programma voor het
seizoen 2022-2023 treft u aan op deze website.
Al die activiteiten brengen kosten met zich mee. De BCU is uiterst laagdrempelig zoals u weet; we
vragen geen contributie of toegangsgeld, maar dat kan alleen dankzij ruimhartige steun van onze
donateurs. Daarom vragen we uw aandacht voor de jaarlijkse donatie. Misschien staat u voor de
geest dat u nog niet zo lang geleden al gedoneerd heeft. Dat kan kloppen: normaliter sturen we dit
verzoek in mei, maar in 2021 hebben we dat, omdat alles door corona lange tijd stil lag, pas in
oktober gedaan. Maar om alle ambities voor het lustrumjaar waar te kunnen maken en het reguliere
programma uit te voeren, is steun van uw kant onontbeerlijk. Daarom verzoeken we u nu om uw
donatie voor 2022. Graag uw gulle gaven overmaken naar NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting
Utrechtse Bachcantatediensten, onder vermelding van 'donatie 2022'.
Donaties aan de BCU kunnen voor de inkomstenbelasting afgetrokken worden, waardoor de fiscus
'meebetaalt' aan uw gift. De BCU is een culturele ANBI, waardoor 125% van de gift opgevoerd kan
worden. Zie de details bij Donateur worden op deze website.
Tot slot willen we u heel hartelijk bedanken voor de steun die u ons steeds weer geeft en zien we u
graag weer bij een volgende Bachcantate in publiek, koor of orkest!
Met vriendelijke groet,
Jan Luiten van Zanden, penningmeester
Peter Klusener, voorzitter

Rekenvoorbeeld van de aftrekbaarheid (afhankelijk van uw inkomen)
Belastingtarieven 2022 en aannemende dat de 1% inkomensdrempel al met andere giften is
overschreden (NB: met een overeenkomst voor een periodieke gift is er geen drempel).
Voorbeeld van een donatie van 100 Euro bruto
inkomen
vanaf
nvt
€0
€ 69.399

inkomen vanaf
(na AOW)
€0
€ 36.410
€ 69.399

inkomstenbelasting
19,17%
37,07%
40,00%*

u maakt
over
€ 100
€ 100
€ 100

aftrekbaar het kost u feitelijk
€ 125
€ 76,04
€ 125
€ 53,66
€ 125
€ 50,00

u maakt
over
€ 131,51
€ 186,35
€ 200,00

aftrekbaar het kost u feitelijk
€ 164,39
€ 100,00
€ 232,94
€ 100,00
€ 250,00
€ 100,00

Voorbeeld van een donatie van 100 Euro netto
inkomen
vanaf
nvt
€0
€ 69.399

inkomen vanaf
(na AOW)
€0
€ 36.410
€ 69.399

inkomstenbelasting
19,17%
37,07%
40,00%*

* Het belastingtarief voor aftrekposten is in 2022 gemaximeerd tot 40%.

