
Roeien bij 
Nereus



Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus 
in stand houden
U kunt trots zijn op Nereus. Als lid of oud-lid maakt u deel uit van de rijke historie 
van ’s lands beste, grootste en mooiste roeivereniging. Bondsroeiers, coaches, 
beginnende wedstrijdroeiers, bestuurders, commissieleden, stuurlieden en 
competitieroeiers, maar zeker ook de oud-leden via hun kennis en donaties: samen 
maakten en maken zij van Nereus een begrip in de roeiwereld. 

Echter, roeien voor Nereus is een zeer kostbare aangelegenheid. Om het roeien als student 
betaalbaar te maken, betalen wedstrijd- en competitieroeiers maar een klein deel van de 
kosten die Nereus daadwerkelijk voor hen maakt. Wedstrijdroeiers betalen zelfs maar een 
fractie van de kosten die wedstrijdroeien met zich meebrengen. Donateur worden is dus 
niet alleen een mooi gebaar waarmee u de aanschaf van nieuwe boten mogelijk maakt, het 
is ook een manier om Nereus – letterlijk en figuurlijk – terug te betalen. 
Het nog relatief kleine aantal oud-leden van Nereus, de stijgende kosten van professionele 
coaching, het groeiende aantal actieve roeiers en de nodige investeringen om de kleiner 
wordende voorsprong op de andere verenigingen te verdedigen en te vergroten, zorgen 
er samen voor dat Nereus de donaties van zijn oud-leden nu harder nodig heeft dan ooit 
tevoren.  

Er zijn diverse manieren om Nereus’ rijke geschiedenis, tradities en prestaties ook in de 
toekomst te kunnen blijven waarborgen. Elke gift, hoe groot of klein ook, is van harte 
welkom en zorgt ervoor dat Nereus de beste Nederlandse roeivereniging blijft en verder 
doorgroeit naar de internationale top. In deze flyer worden de verschillende wijzen 
toegelicht waarop u de vereniging die u zo dierbaar is kunt ondersteunen.

Waaraan kunt u doneren?

Oud-Nereusfonds
De makkelijkste manier om Nereus 
financieel te ondersteunen is door lid te 
worden van Oud-Nereus. Het is gelukkig 
steeds vanzelfsprekender dat leden hun 
Nereuscarrière een vervolg geven als 
oud-lid. Dit geschiedt door middel van 
een jaarlijkse donatie aan Oud-Nereus of 
aan één van de specifieke fondsen. Het 
Oud-Nereusfonds wordt voornamelijk 
aangewend voor de aanschaf van boten, 
maar ook aan coaching, onderhoud van het 
botenhuis, trainingskampen, de bootsman 
en de organisatie van wedstrijden en 
evenementen wordt financiële steun 
geboden. 

Willy Bloemendal Coachfonds
Het Willy Bloemendal Coachfonds is gericht 
op de financiering van professionele 
coaching op Nereus. Ondanks dat het fonds 
inmiddels groot genoeg is om een jaarlijkse 
bijdrage hiertoe aan Nereus te schenken, 

is het fonds nog niet groot genoeg om de 
volledige coachkosten te kunnen dragen.  
Om direct aan het Willy Bloemendal 
Coachfonds te schenken, kunt u contact op 
nemen met de fondsbeheerder, Janneke 
van Marle, via coachfonds@nereus.nl of 06 
1428 3202. 

100+ Fonds
Om het salaris van de bootsman van Nereus, 
Mathijs de Josselin de Jong, te kunnen 
betalen is het 100+ Fonds opgericht. Om 
direct aan het 100+ Fonds te schenken, kunt 
u contact op nemen met de fondsbeheerder, 
Evert Constandse, via evertconstandse@
live.nl of 035 531 7565.

Doneren aan het Coachfonds en het 
100+ Fonds geschiedt vrijwel altijd via 
een periodieke schenking. U kunt deze 
opvragen bij het bestuur van Nereus en 
bij Notariskantoor Spier & Hazenberg via 
vandeneerenbeemt@spierenhazenberg.nl 
of 020-5317680.
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Wat doet Nereus terug voor u als donateur?

Donateurs van Oud-Nereus en/of de fondsen zijn niet uitsluitend donateur: doneren 
betekent ook automatisch lidmaatschap van de reünistenvereniging van Nereus. 
Reünisten worden uitgenodigd voor tal van activiteiten, waaronder de Dies Natalis, de 
nieuwjaarsborrel, oud-ledendiners, de oud-ledenborrel bij de Heineken Roeivierkamp 
en het jaarlijkse Oud-Nereusfeest. Daarnaast hebben zij gratis toegang tot de VIP-
area bij de Varsity en wordt voor hen de traditionele borrel tijdens de Koninklijke 
Holland Beker georganiseerd. Ook krijgen zij het Nereus Magazine thuisgestuurd.  

Hoe kunt u doneren?
Bijdragen aan de toekomst van Nereus kan op verschillende manieren:

• Periodieke schenking. U kunt een periodieke schenking van minimaal vijf 
gelijke jaarlijkse termijnen aan Oud-Nereus doen via een onderhandse overeenkomst. 
Hiervoor hoeft u niet naar de notaris. Deze schenkingsvorm is fiscaal voor u de meest 
aantrekkelijke optie daar uw volledige gift in de vorm van een periodieke schenking 
aftrekbaar is in box 1 (maximaal tegen 52%). In het gunstigste geval ontvangt u dus ieder 
jaar meer dan de helft van uw gift terug van de Belastingdienst. Om een periodieke schenking 
aan Oud-Nereus te doen, kunt u online een periodieke schenkingsovereenkomst 
inclusief betalingsvolmacht invullen, welke u vervolgens ondertekend per e-mail 
terugontvangt. Dankzij de betalingsvolmacht kan Nereus uw gift jaarlijks automatisch van 
uw rekening afschrijven gedurende de looptijd van uw schenking. In de overeenkomst 
vindt u de voor uw belastingaangifte en -aftrek vereiste gegevens. 

• Doorlopende automatische incasso. Deze schenkingswijze bestaat 
momenteel alleen nog voor donaties aan het Oud-Nereusfonds. Door het invullen van 
het online automatisch incassoformulier of door een machtiging af te geven bij het 
opzeggen van uw lidmaatschap bij Jong Nereus kunt u Nereus machtigen om jaarlijks 
een vast bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u op deze wijze doneert, hoeft u niet 
meer jaarlijks handmatig uw donatie over te maken. Wel kunt u de hoogte van uw donatie 
op ieder moment aanpassen, bijvoorbeeld om uw donatie mee te laten groeien met uw 
carrière. 

• iDeal. Via de Nereuswebsite kunt u per iDeal gemakkelijk uw donatie 
overmaken naar Oud-Nereus. Of dit nu uw jaarlijkse donatie aan Oud-Nereus betreft, 
een losse schenking is, of het nu om een groot of een klein bedrag gaat, met slechts 
enkele muisklikken kunt u via iDeal een bedrag aan Oud-Nereus doneren. De iDeal-
betalingsmodule is toegankelijk via http://nereus.nl/oud-nereus/doneer_nu/.  

•	 Handmatige	 overboeking.	 Uiteraard kunt u ook handmatig of via 
internetbankieren een donatie overmaken op de rekening van Oud-Nereus, het Willy 

Bloemendal Coachfonds of het 100+ Fonds. De IBAN-rekeningnummers zijn: 

- Oud-Nereus     NL70ABNA0602243297
- Willy Bloemendal Coachfonds  NL39ABNA0459172832
- 100+ Fonds    NL69ABNA0490581862

•	 Legaat. Voor velen is de mooiste manier om Nereus en zijn roeitradities 
door te geven aan een volgende generatie het opnemen van Nereus in het testament.  
Een veelgebruikte  en handige constructie hiervoor is het legaat. U kunt een bepaald 
geldbedrag aan Nereus nalaten door een legaat in uw testament op te laten nemen 
(legateren). Geldbedragen legateren moet bij testament, en dus bij de notaris. Neem voor 
meer informatie of een afspraak contact op met Notariskantoor Spier & Hazenberg via 
vandeneerenbeemt@spierenhazenberg.nl of 020-5317680.

• Benoeming tot (mede-)erfgenaam. In plaats van te legateren, kunt u er 
ook voor kiezen Nereus tot mede-erfgenaam te benoemen. U mag in uw testament immers 
iedereen aanwijzen als erfgenaam, of dit nu familie is, uw beste vriend of Nereus. Als het 
roeien op Nereus u dierbaar is, is dit een prachtige manier om ervoor te zorgen dat uw 
vereniging en haar tradities behouden blijven. Een testament kunt u alleen bij de notaris 
opstellen; deze kan u ook informeren over en helpen bij alles wat hierbij komt kijken, zoals 
bijvoorbeeld het benoemen van een executeur. Ook voor informatie of een afspraak over 
benoemingen tot mede-erfgenaam kunt u bij Notariskantoor Spier & Hazenberg terecht 
via vandeneerenbeemt@spierenhazenberg.nl of 020-5317680.
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Fiscale aspecten

Nereus is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI), en als 
zodanig is de vereniging vrijgesteld van schenkbelasting. Dat betekent 
dat Nereus geen belasting hoeft te betalen over uw schenking, 
waardoor uw volledige gift ten goede komt aan Nereus. Dit geldt voor 
individuele giften, doorlopende automatische incasso’s, periodieke 
schenkingen en verkrijgingen vanuit nalatenschappen (erfstelling en 
legatering). 
Voor donateurs is de periodieke schenking fiscaal de aantrekkelijkste 
optie. Voor deze schenkingsvorm geldt dat deze volledig aftrekbaar 
is in box 1, dus maximaal tegen 52%. De andere schenkingsvormen 
kennen geen soortgelijke fiscale voordelen. Dit geldt ook voor 
schenken vanuit een bedrijf. Deze opties zijn voor Nereus allemaal 
even gunstig, maar bieden u als donateur geen fiscale voordelen. 

Nereus’ RSIN/fiscale nummer is 3744632, en het Incassant ID van 
Nereus is NL31ZZZ405316260000.

Contact

Voor meer informatie over schenken aan Nereus kunt u contact 
opnemen met de commissaris Competitie en Reünisten van het 
bestuur:

reunisten@nereus.nl
+ 31 (20) 679 7117

Voor meer informatie over testamenten en legaten, of voor het 
opstellen hiervan, kunt u gemakkelijk, vertrouwd en snel een afspraak 
maken bij Notariskantoor Spier & Hazenberg te Amsterdam. Notaris 
Herman van den Eerenbeemt is zelf oud-Nereïd, heeft nog steeds zeer 
nauwe banden met Nereus en is u graag van dienst. U kunt contact 
met hem opnemen of direct een afspraak maken via:

e-mail: vandeneerenbeemt@spierenhazenberg.nl 
telefoon: 020-5317680

Nog vragen?
reunisten@nereus.nl
+31(20) 6797117
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