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Contactgegevens
Telefoon:       073 687 2000
 (elke werkdag van 10-12 u.)

E-mail:    info@radiomaria.nl

Website: www.radiomaria.nl

Postadres
Postbus 5045
5201 GA ’s-Hertogenbosch
Nederland

Bezoekadres
Waalstraat 2
5215 CK ’s-Hertogenbosch
Nederland

Te beluisteren via DAB+, internet en de Radio Maria app.



3

                Verg�t �k n�it
      elkaar goed te doen
            en te helpen, want dat zijn de o�ers
                      die God behagen.
      Hebr. 13: 16   

   Het geven van aalmoezen is een aansporing die de Heer zelf 

ons geeft. Nooit vanuit dwang, maar altijd vanuit liefde.

Priester-directeur Pieter Zimmermann
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Radio Maria
Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur 
per dag, 7 dagen per week uitzendt. Het is te beluisteren via
DAB+, internet en de Radio Maria app. De lekenorganisatie 
wordt gedragen door vrijwilligers en een klein team van betaalde 
medewerkers dat de dagelijkse werkzaamheden organiseert en 
coördineert. 

Missie
De missie van Radio Maria is evangeliseren en luisteraars 
ondersteunen en stimuleren in hun geloof. De radio is hiervoor 
een prachtig medium omdat het katholieke geluid overal te 
beluisteren is: thuis, op het werk of onderweg.

Gebedsradio
Radio Maria staat in het hart van de rooms-katholieke Kerk. 
Het is op de eerste plaats een gebedsradio. Dat maakt Radio 
Maria een unieke radiozender! De dagelijkse Eucharistieviering, 
het getijdengebed en het rozenkransgebed met intenties van 
luisteraars nemen een centrale plaats in. Ook wordt er aandacht 
besteed aan andere gebedsprogramma’s, internationale gebeds-
momenten en de jaarlijkse Rosary Rally in Nederland.

                       Meer info: www.radiomaria.nl/gebed

Geloofsschatten
Door het ruime aanbod aan programma’s, muziek, acties en 
gebed brengt Radio Maria de geloofsschatten van de Kerk onder 
de aandacht van de (geloof)zoekenden, de kwetsbaren van de 
samenleving en de trouwe luisteraars. Het verlangen van Radio 
Maria is om méér luisteraars te raken met het geloof. Met uw 
gebed, inzet en donatie draagt u daar aan bij. 

Wereldfamilie
Radio Maria Nederland is gestart in 2008 en maakt deel uit van 
de World Family of Radio Maria (Wereldfamilie), waar wereldwijd 
ruim 90 Radio Maria stations toe behoren. Er wordt uitgezonden 
in meer dan 65 talen, van Engels tot Mandarijn, van Spaans tot 
Arabisch.
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Mogelijk dankzij giften
Radio Maria Nederland is geheel afhankelijk van giften en dient 
geen enkel commercieel belang. Dankzij de bijdrage van trouwe 
luisteraars en donateurs kan Radio Maria bestaan. Radio Maria 
Nederland is dan ook elke maand opnieuw bijzonder dankbaar 
voor de bijdragen van velen. Want radio maken is prijzig, zelfs 
met een klein team en voor radio-begrippen een beperkt budget.

Iedere maand is er rond de ¤ 45.000,-* nodig om Radio Maria 
mogelijk te maken. Denkt u hierbij aan kosten als: de DAB+ 
vergunning, de huur van het gebouw, de energiekosten, de 
benodigde software, de personeelskosten en de afdracht aan 
BUMA/ STEMRA voor uitzendrechten voor muziek.
    * kijk op www.radiomaria.nl/doneren voor actuele gegevens.

Geef ook uw fi nanciële bijdrage
Er zijn verschillende manieren om Radio Maria Nederland te 
steunen: van een eenmalige gift tot een ‘Overeenkomst periodieke 
gift in geld’, van een betalingsvolmacht tot een  automatische 
incasso, en zo meer. In deze folder én op www.radiomaria.nl/
doneren informeert Radio Maria u hier graag over.

Radio Maria is naast alle reguliere donaties ook afhankelijk van
incidentele inkomsten zoals erfenissen, grote giften en de jaarlijkse 
‘Radio Maria in Actie’, de live radio-marathon. Elk jaar opnieuw 
vertrouwt en gelooft Radio Maria dat zij voldoende middelen 
voor de jaarlijkse begroting ontvangt. 

Radio Maria vertrouwt op de voorzienigheid, maar een sterker 
fi nancieel fundament geeft rust en biedt kansen om de kwaliteit 
van de radio te verbeteren. Radio Maria hoopt meer en meer te 
kunnen bouwen op donateurs die zich aan de radio verbinden 
door, bij voorkeur, een vast bedrag per maand.
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Met elke bijdrage die u geeft 
 voelt Radio Maria zich bijzonder 

     Radio Maria Nederland zet uw bijdrage
      vanuit goed rentmeesterschap in 

  voor haar missie. 
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Doneren met      belastingv� rd� l
ANBI-status
Radio Maria Nederland beschikt over een ANBI-status. Uw 
giften zijn daarom aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U 
kunt maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekken met een 
drempel van 1% en een minimum van ¤ 60,-*. De giftenaftrek 
valt onder de zogeheten persoonsgebonden aftrek. Het fi scale 
voordeel hangt af van het belastingpercentage dat over de top 
van uw inkomen moet worden afgedragen.
       *o.b.v. gegevens Belastingdienst 2023

Een eenmalige of periodieke overboeking
Natuurlijk kunt u zelf een bedrag overboeken naar Radio Maria. Dit 
kan een eenmalige donatie zijn of een periodieke schenking. Via 
uw bank kunt u een overschrijving plaatsen en bij het inplannen 
bepaalt u de frequentie: eenmalig, maandelijks, per kwartaal of 
jaarlijks.         

Eenmalige giften kunnen ook gegeven worden via ideal. 
    www.radiomaria.nl/direct-doneren

Eenmalige giften kunnen ook via de GiVT app gedaan worden. 
     Meer info: www.givtapp.net

Automatische incasso
Wilt u dat uw periodieke gift automatisch naar het goede doel 
(Radio Maria Nederland) wordt overgemaakt? Dan kunt u het 
formulier ‘Betalingsvolmacht’ van de belastingdienst gebruiken. 
Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende 
instelling verstuurt, geeft u Radio Maria toestemming om de gift 
automatisch van uw rekening af te schrijven. 

Radio Maria gebruikt ook een eigen formulier ‘Volmacht 
automatische incasso’ voor hetzelfde doel. Deze stuurt Radio 
Maria regelmatig mee met de nieuwsbrief per post. 

U kunt beide formulieren van de betalingsvolmacht op de website 
downloaden, telefonisch of per mail aanvragen. 
          www.radiomaria.nl/doneren
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Toelichting stijgende kosten
Afgelopen jaren zijn de onkosten op de begroting voor Radio 
Maria Nederland met 10% gestegen. Deze stijging heeft diverse 
oorzaken: door infl atie blijven prijzen stijgen, van enveloppen 
tot de energierekening. Ook stegen de maandelijkse kosten voor 
een eigen DAB+ frequentie. Daarmee zijn wel de uitzendrechten 
voor 12 jaar verzekerd. Verder valt te denken aan de bezoldiging 
van de priester-directeur en team, diverse licenties, software, 
verzendingen, verduurzaming enzovoorts. In de begroting moet 
dus een hoger bedrag worden overbrugd dan in voorgaande jaren.

Daarbij stelt Radio Maria Nederland haar vertrouwen in God, 
stellen we Christus centraal, bidden we onverlet op voorspraak 
van de Heilige Maagd Maria en de Heilige Jozef. Bouwend op Gods 
voorzienigheid, die we mogen terugzien in de bereidheid van 
donateurs en luisteraars, gaat Radio Maria met vertrouwen verder.
   

Radio Maria is een trouwe metgezel in 
het gebed. Veel luisteraars ervaren het als een 
zegen om samen te bidden.

Steunt u Radio Maria 
zodat zij blijvend tot zegen kan zijn?
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Doneren met      extra belastingv�rd�l
Overeenkomst periodieke gift in geld | PGIG
Waarom zou u niet maximaal gebruikmaken van de aftrek-
mogelijkheden die de belastingdienst biedt? Door te kiezen 
voor een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld (PGIG)’ kunt 
u namelijk iedere euro die u aan Radio Maria geeft volledig 
aftrekken van de inkomstenbelasting. U heeft dan niet meer 
te maken met de drempel van 1%, het maximale percentage 
van 10% of het minimum van ¤ 60,-. De giftenaftrek valt onder 
de zogeheten persoonsgebonden aftrek. Het fiscale voordeel 
hangt af van het belastingtarief dat over de top van uw inkomen 
moet worden afgedragen. Afhankelijk van uw inkomen kan de 
besparing oplopen tot 49,5 %.

Voorwaarden
• Een vast bedrag per jaar
• Een termijn van tenminste vijf jaar
• Het moet vastgelegd zijn in een overeenkomst
•
Formulier voor ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ aanvragen
Voor een periodieke gift in geld heeft u geen notaris nodig. U kunt
het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ op de website 
downloaden www.radiomaria.nl/doneren, telefonisch of per mail 
aanvragen. 
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Uw belastingvoordeel uitgerekend | Voorbeeld gift ¤ 500,-  
Stel u heeft een belastbaar inkomen van ¤ 35.000,-. De drempel 
van 1% voor dit inkomen is ¤ 350,-. Dan blijft bij een gift van ¤ 500,- 
er ¤ 150,- over als persoonsgebonden aftrek op uw belastbaar 
inkomen. Omdat met dit inkomen uw belastingtarief 36,93 %* is, 
is het belastingvoordeel ¤ 55,-.
       Uw netto schenkingskosten zijn ¤ 445,- per jaar. 

Een gift van ¤ 500,- mét PGIG-overeenkomst is in zijn geheel af-
trekbaar van uw belastbaar inkomen. Met een belastingtarief van 
36,93 %* komt dat neer op een belastingvoordeel van ¤ 185,-. Dat is
¤ 130,- gunstiger per jaar én geeft over de periode van 5 jaar ¤ 650,-
extra belastingvoordeel ten opzichte van een gift zonder PGIG.

Uw netto schenkingskosten zijn ¤ 315,- per jaar. 

Als u jaarlijks minder dan uw drempel doneert, ontvangt u daarvan 
niets terug van de belastingdienst. Daar tegenover heeft u bij een 
PGIG-overeenkomst altijd belastingvoordeel én is uw bedrag ook 
aftrekbaar bij kleinere bedragen en hogere bedragen. Houd u wel
rekening met de voorwaarden.
     *gebaseerd op tarieven van de belastingdienst in 2023.

Of u nu met óf zonder PGIG-overeenkomst doneert, Radio Maria 
ontvangt hetzelfde bedrag. Dankzij het belastingvoordeel geeft u 
als donateur netto minder uit. U zou eventueel Radio Maria kunnen 
laten delen in dit voordeel door uw donatie te verhogen. Als u 
Radio Maria tóch voor vijf jaar wil steunen, legt u dat dan meteen 
vast: zo maakt u optimaal gebruik van het fiscale voordeel.

Voorbeeld met belastbaar inkomen 
€ 35.000,-

Zonder 
overeenkomst

Met PGiG 
overeenkomst 

Schenking tot maximaal € 3.500,- € 500 nvt

Schenking niet gemaximeerd - € 500

Drempel 1% (schenking min. € 60,-) € 350 nvt

Aftrekbaar € 150 € 500

Belastingvoordeel € 55 € 185

Netto schenkingskosten € 445 € 315

*o.b.v. gegevens Belastingdienst 2023
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Nalatenscha�en
Neem Radio Maria op 
in uw testament

Het houdt iedereen in meer of mindere mate bezig. Er komt een 
dag dat we het leven op aarde achter ons laten. Als katholieken 
geloven we in een eeuwig leven bij onze hemelse Vader in de 
hemel. U hoeft zich dan geen zorgen meer te maken over aardse 
zaken. Toch is het goed om stil te staan bij wat er met uw na-
latenschap gebeurt. 

Leg uw wensen vast
Het is heel simpel. Met een testament bepaalt ú waar uw erfenis 
naartoe gaat. Zonder testament bepaalt de wet naar wie uw be-
zittingen gaan na uw overlijden. In eerste instantie erft uw familie. 
Heeft u geen familie, dan gaat uw nalatenschap naar de staat.

De ervaring leert dat het een hele geruststelling is wanneer u dit 
zelf in een testament hebt vastgelegd.

Natuurlijk neemt u in uw testament uw kinderen, naaste familie 
en dierbaren op. Het zou geweldig zijn wanneer u ook een deel 
nalaat aan Radio Maria. Op deze manier bouwt u mee aan dit 
gezegende project waar de Nederlandse Kerk zoveel behoefte 
aan heeft. U helpt mee om het katholieke geluid te laten klinken.

Wat is een testament?
Een testament is een notariële akte waarin u aangeeft wat er met 
uw nalatenschap moet gebeuren. Hierdoor kunt u geld of goederen
nalaten aan familieleden, dierbaren, een instelling of goed doel.

Andere zaken die u in een testament kunt opnemen, zijn uw 
wensen voor de uitvaart en de benoeming van een executeur, die 
na uw overlijden toeziet op de uitvoering van uw laatste wil. U 
kunt uw testament te allen tijde aanpassen.
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Hoe stel ik een testament op?
Om een geldig testament op te laten maken, moet u contact op-
nemen met een notaris. Deze stuurt u informatie toe, zodat u 
weet hoe u zich kunt voorbereiden. Zorg ervoor dat u uw wensen 
en verlangens helder kunt verwoorden.

De notaris kan u adviseren over wat mogelijk is in uw situatie. Op 
basis van uw wensen maakt de notaris dan uw testament op. Het 
testament is rechtsgeldig na ondertekening door u en de notaris.

Erfstelling of legaat
U kunt ervoor kiezen om Radio Maria tot (mede)erfgenaam te 
benoemen. U bepaalt dan welk percentage van uw nalatenschap 
naar Radio Maria gaat. 

Wilt u Radio Maria niet tot erfgenaam benoemen of wilt u een 
vastgesteld bedrag aan Radio Maria doen toekomen? Dan kunt u
Radio Maria tot legataris maken. Op deze manier bepaalt u dus 
heel nauwkeurig wat Radio Maria van u ontvangt.

Niets van uw geld naar de belastingdienst
Het bedrag dat u nalaat aan Radio Maria komt volledig ten goede 
aan haar missie. Radio Maria beschikt namelijk over de ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling) en is daarom vrijgesteld van 
belasting over schenkingen en erfenissen. 

Juiste gegevens
Uiteraard is het van groot belang dat u de juiste gegevens 
opneemt in uw testament. 

Vereniging Radio Maria Nederland
Waalstraat 2, 5215 CK, ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer: 17213378  RSIN-nummer: 818620572



Bankgegevens
IBAN: NL30 INGB 0674 7509 77
BIC: INGBNL2A
t.n.v.: Radio Maria 

te ’s-Hertogenbosch

www.radiomaria.nl/doneren

                 Radio Maria Nederland
verkondigt het evangelie, brengt 
verdieping van het geloof, verbindt
door gebed en brengt u bij Christus.

Te beluisteren via DAB+ en internet
radiomaria.nl | RM-app | podcasts
en te volgen via social media.

             Een mens
sti�elt zijn weg uit, 

   de H�r
       bepaalt de richting 

            die hij gaat.
Spreuken 16:9




