Uw instrument
schenken aan het NMF
Een passende bestemming voor uw
instrument

Wellicht heeft u een muziekinstrument in uw
bezit, waarop u niet meer speelt. Zeker als u een
instrument lang bespeeld heeft, heeft dit instrument vaak een grote emotionele waarde gekregen. Daarnaast bezit het ook een financiële waarde. Een instrument onbespeeld laten is zonde,
maar hoe bent u er zeker van dat uw instrument
goed en zorgvuldig gebruikt wordt, als u besluit
dit te schenken? Hoe komt u te weten wat er met
uw instrument gaat gebeuren? En hoe kunt u uw
instrument fiscaal vriendelijk schenken? En hoe
weet u eigenlijk of het NMF uw instrument wel
wil hebben?
Het NMF kan instrumenten doorgaans zeer goed
gebruiken om de vele musici die een aanvraag
hebben ingediend, te helpen. Wij zijn u uiteraard
zeer dankbaar indien u uw instrument aan het
NMF zou willen schenken.

Welke kwaliteit is geschikt?

Het NMF is er voor professionele musici en muziekstudenten. Daarom stellen we hoge eisen
aan aangeboden instrumenten. Voor de meeste
instrumenten wordt voor opname in de collectie
een ondergrens van ongeveer € 10.000 (verzekeringswaarde) gesteld. Instrumenten die minder waard zijn, worden soms wel aangenomen
om verkocht te worden. Met de opbrengst van
deze instrumenten kan dan een ander instrument gekocht worden. Uiteraard alleen met uw
toestemming.

Met name bij schenkingen van toetsinstrumenten is er vaak sprake van noodzakelijke reparaties
en restauraties. Omdat deze kosten vaak al gauw
in de duizenden euro’s lopen, is het niet altijd
mogelijk dat het NMF dergelijke instrumenten
aanneemt. Tenzij de schenker bereid is een deel
van deze kosten mee te financieren.

Welke instrumenten zijn geschikt?

Het NMF is met name geïnteresseerd in strijkinstrumenten en vleugels. Naar deze instrumenten
is namelijk de meeste vraag. Piano’s zijn niet geschikt voor onze doelgroep. De meeste blaasinstrumenten zijn minder waard dan € 10.000:
daarom worden deze instrumenten doorgaans
alleen aangenomen om doorverkocht te worden. Of andere instrumenten geschikt zijn voor
het NMF, hangt vooral af van de financiële waarde en de staat waarin deze instrumenten verkeren.

Wat doen we met uw instrument?

Afhankelijk van de kwaliteit van uw instrument,
wordt uw instrument ter beschikking gesteld aan
een professionele musicus of een muziekstudent
(minimaal conservatoriumniveau of vooropleiding conservatorium). Specifiek voor vleugels
geldt, dat een klein aantal ook in bruikleen kan
worden gegeven aan kamermuziekverenigingen
of concertzalen. De bespeler en het instrument
worden door ons zorgvuldig gevolgd. Elk jaar
wordt uw instrument nagekeken door een expert, die de waarde en de staat van onderhoud
beschrijft. Op die manier zijn we gegarandeerd
dat uw instrument in goede staat blijft. Het instru-

“Ik heb de ongelooflijke eer om de Bergonzi “ex-Krebbers” te kunnen
MARIA MILSTEIN
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bespelen. Deze viool is zonder twijfel het mooiste instrument dat ik tot
nu toe heb gehad, met een enorm rijk kleurenpalet en een toon die
zowel warmte als uitstraling heeft. Het feit dat deze viool door Herman
Krebbers werd bespeeld, maakt dit instrument voor mij nog unieker.”
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ment wordt in bruikleen gegeven, en blijft dus
eigendom van het NMF.
Instrumenten die eenmaal in de collectie zijn opgenomen, blijven in principe altijd in de collectie
van het NMF. Er is maar één uitzondering hierop.
Indien uw schenking in de verre toekomst niet
meer in het belang van de doelstelling van het
NMF zou zijn, willen we de mogelijkheid hebben
om uw instrument te verkopen. Het kan immers
zo zijn, dat er op enig moment een overschot
aan dezelfde instrumenten optreedt, of dat de
vraag naar een bepaald instrument structureel
is ingezakt en er geen vooruitzichten zijn op verandering in deze situatie. In dat soort gevallen
belandt uw instrument in de opslag en dat wil
niemand. Het is daarom dat we de mogelijkheid
willen hebben uw instrument – uitsluitend in
een dergelijke situatie – in de verre toekomst te
kunnen verkopen. Doorgaans hanteren we een
termijn van 10 jaar na schenkingsdatum waarbinnen uw instrument zeker niet verkocht wordt. In
overleg valt deze termijn langer te maken.

Volg uw instrument op de voet

Wanneer we een eerste bespeler gevonden
hebben voor het geschonken instrument, wordt
u daarvan op de hoogte gesteld. Daarna krijgt u
bij aanvang van elk kalenderjaar een schriftelijke
kennisgeving wat er met uw instrument gebeurd
is. Bij wisseling van bespeler ontvangt u ook
tussentijds bericht. Zo kunt u, als u dat wenst, uw
instrument blijven volgen. En zien en horen hoe
gelukkig de bruiklener met uw schenking is.
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De schenkingsprocedure in de praktijk

In het eerste contact met een medewerker van
het NMF (de directeur of één van de collectiebeheerders) wordt besproken of uw instrument
een kans maakt om opgenomen te worden in de
collectie. Vervolgens dient het instrument bekeken te worden door een expert. Voor vleugels
sturen we iemand naar u toe, die een taxatie- en
conditierapport opmaakt. Voor strijkinstrumenten voldoet doorgaans een recent taxatie- of
verzekeringsrapport of bijvoorbeeld een aankoopbewijs. Eventueel wordt uw instrument opgehaald door een medewerker van het NMF om
nader bekeken te worden. U kunt, als u dat prettiger vindt, het instrument ook zelf bij het NMF
langsbrengen. Nadat we op deze manier inzicht
hebben gekregen in de kwaliteit en de staat van
onderhoud van uw instrument, neemt het NMF
opnieuw contact met u op. Vervolgens wordt
de schenkingsovereenkomst met u besproken.
In deze schenkingsovereenkomst wordt een
omschrijving van uw instrument opgenomen
en uw wens tot schenking, plus een klein aantal
andere formaliteiten. Ook wordt in dit document
vastgelegd hoe een en ander fiscaal wordt afgehandeld.

Fiscaal vriendelijk schenken

Bij schenkingen van kostbare instrumenten kan
het voor de schenker al gauw aantrekkelijk zijn
om een schenking in delen te doen in plaats van
een schenking ineens. Dat noemen we een periodieke gift. De schenking gaat dan (doorgaans)
in 5 termijnen, waarbij elk jaar een vijfde deel
van de waarde van het instrument aan het NMF
geschonken wordt. Na 5 jaar is het instrument
dan in zijn totaliteit eigendom van het NMF, maar

“Een goed instrument is noodzakelijk om concerten op het hoogst
mogelijke niveau voor te kunnen bereiden. Dank aan het NMF voor de
prachtige Steinway waarop ik met heel veel plezier speel, studeer en
altijd blijf leren!”
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na ondertekening van de akte heeft het NMF
onmiddellijk al het gebruikrecht. We verzekeren
het instrument vanaf het moment van ondertekening van de akte en zoeken dan ook al een
musicus om het instrument te bespelen. Voor u
heeft deze manier van schenken het voordeel,
dat u een hoger bedrag kunt aftrekken bij uw
belastingaangifte. Hoe groot uw voordeel is,
hangt af van uw eigen financiële situatie.

Een bedankconcert voor de schenker

Wij zijn uiteraard erg dankbaar voor elk instrument dat we geschonken krijgen. Dat willen we
u ook graag laten blijken. Daarom bieden we u
graag een privéconcert aan, ter viering van de
overdracht en ingebruikname, zodra we een
bespeler voor uw instrument gevonden hebben.
Dan kunt u een aantal gasten uitnodigen en kennismaken met de gelukkige bruiklener van uw
instrument.

De herinnering blijft:
uw ‘instrument op naam’

beelden en/of geluidsopnames van al haar instrumenten maken. Zo kunt u uw instrument niet
alleen zien op onze website, maar ook beluisteren!

In bruikleen geven in plaats van
schenken?

Als u uw instrument niet meer bespeelt, maar er
nog geen afstand van wil doen, of indien u nog
niet zeker weet of u het instrument wel definitief
aan het NMF wilt schenken, kunt u overwegen
uw instrument in bruikleen te geven. Zie daarvoor “uw instrument in bruikleen geven”, elders
op onze website.

Vragen

Heeft u nog vragen, of wilt u uw instrument aanbieden ter schenking?
Neem dan contact op met
directeur Manon Veenendaal of
collectiebeheerder Frits Schutte: 020 622 12 55,
info@muziekinstrumentenfonds.nl.

Omdat we u zo dankbaar zijn, en omdat uw
instrument voor u vaak zo’n grote emotionele
waarde vertegenwoordigt, vernoemen we uw
instrument desgewenst naar de schenker of een
vorige bespeler van het instrument.
Zo blijft de herinnering bestaan en creëren we
(als variant op een zogenaamd “fonds op naam”)
een “instrument op naam”.
Het NMF laat hoge-kwaliteit beeldopnames
maken van alle instrumenten uit haar collectie.
Zo kunt u uw instrument altijd terugvinden op de
website (en tegelijk zien wie de bespeler is). In
de komende jaren wil het NMF ook bewegende

“Mijn contrabas geeft me heel veel mogelijkheden: hij heeft een
EVA EUWE
CONTRABAS
HARRY JANSEN | AMSTERDAM | 2008

warme klank om mooi te kunnen mengen in een orkest of ensemble,
maar ook de helderheid om bijvoorbeeld een hedendaags solostuk
te kunnen spelen, en alles daartussenin! Het voelt als een enorme
rijkdom dit instrument tot mijn beschikking te hebben.”

