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Giftenreglement Stadspartij Nijmegen 
 
Artikel 1. 
Het bestuur van Stadspartij Nijmegen is bevoegd giften te accepteren als hiermee niet tegen de 
statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan. 
 
Artikel 2 Giftdefinitie 
2.1. Onder een gift wordt verstaan: iedere ontvangen geldelijke bijdrage van een natuurlijke persoon of  
      rechtspersoon zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. 
2.2. Onder een gift wordt eveneens verstaan: een bijdrage in natura die in geldwaarde is uit te drukken. 
 
Artikel 3 Registratieplicht 
Stadspartij Nijmegen registreert van de giften: 

a. de naam en het adres van de gever; 
b. het bedrag of de waarde van de bijdrage; 
c. de datum van de bijdrage. 

 
Artikel 4 Anonieme giften 
4.1 Als een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daarmee instemmen indien 

daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt 
ingegaan. 

4.2 Stadspartij Nijmegen neemt geen anonieme giften aan met een waarde die hoger is dan € 1.000. 
4.3 Een weigering van een schenking wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker en 

de algemene ledenvergadering. 
4.4 Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij   

vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten. 
 
Artikel 5 Openbaarmaking 
5.1 Stadspartij Nijmegen heeft een openbaarmakingsverplichting ten aanzien van onder meer ontvangen 
giften op basis van dit reglement. Stadspartij Nijmegen publiceert bij de jaarrekening de volgende zaken 
betreffende het afgelopen kalenderjaar: 

a. de aantallen en de waarde aan ontvangen giften, 
b. of er zo ja van wie er giften zijn ontvangen ter waarde van in totaal € 4.500 of meer, met 
daarbij de gegevens die op grond van art. 3, zijn geregistreerd. 

5.2. Van de geaccepteerde giften boven de € 100,00 per kalenderjaar en per individuele schenker wordt  
      deze administratie bijgehouden . 
 
Artikel 6 
6.1 De ledenvergadering heeft het recht om deze lijst (vertrouwelijk) te mogen inzien.  
6.2 Stadspartij Nijmegen levert op geen enkele wijze een waardeerbare politieke of andere 

tegenprestatie voor de schenking 
6.3 De schenker wordt schriftelijk of per mail op de hoogte gebracht van dit giftenreglement of 

verwezen naar de online publicatie van dit reglement op de website van Stadspartij Nijmegen 
 
Artikel 7. Stadspartij Nijmegen heeft een ANBI-status (RSIN nr. 81.43.98.820) Giften zijn mogelijk 
afhankelijk van fiscale positie van schenker aftrekbaar.  
 
Artikel 8. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 
 
Voorzitter: J.B.T. Duin 
 
Secretaris: C.C. Otte 


