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Datum

Uw kenmerk

Kenmerk

Fiscaalnummer
Betreft

Vragenformulier Belastingdienst inzake vennootschapsbelasting

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij treft u een vragenformulier aan met betrekking tot de Watersportvereniging XYZ. Dit formulier
wordt door de Belastingdienst gebruikt ter beoordeling van de belastingplicht voor de
vennootschapsbelasting. Ik verzoek u daarom het volledig ingevulde vragenformulier met bijbehorende
stukken binnen 4 weken na dagtekening van deze brief terug te zenden.
Na ontvangst van uw gegevens zal ik de belastingplicht beoordelen. Over het standpunt ten aanzien
van de belastingplicht zal ik u zo spoedig mogelijk informeren.
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u mij bellen op mijn doorkiesnummer (0123) 444
555.

Hoogachtend,
Belastingdienst/Regio/kantoor A
de inspecteur
namens deze

A.M.B. Tenaar.

Bezoekadres
In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

Mill Hillplein 1
ROOSENDAAL

2

Kenmerk

1a Algemene gegevens
Zijn de gegevens zoals in de brief

Naam:

opgenomen nog juist? Zo nee, vul dan s.v.p.

Adres:

hiernaast de juiste gegevens in.

PC en Plaats:

Telefoonnummer
Contactpersoon vereniging:
Naam, telefoon, e-mailadres.
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel.
Doelstelling.
1b Algemene gegevens

ja

nee

toelichting

Is de vereniging lid van/ aangesloten bij het
Watersportverbond?
Zijn de statuten in lijn met het model van het
Watersportverbond? Voeg s.v.p. een kopie bij.
Maakt de vereniging een jaarverslag (activiteiten) en een
jaarrekening (financieel)? Zo ja: s.v.p. bijvoegen.
Hoeveel leden heeft de watersportvereniging?
Hoeveel bedraagt de jaarlijkse contributie?
Heeft de vereniging personeel in loondienst? Zo ja:
hoeveel?
Heeft de vereniging een clubhuis?
Is de exploitatie van het clubhuis in handen van een derde?
Beschikt de vereniging over een jachthaven?
Hoeveel vaste ligplaatsen heeft de jachthaven?
2 Verenigingsactiviteiten
Bestaan de verenigingsactiviteiten uit:

toelichting
ja

nee

freq.

aantal deelnemende leden

Het geven van cursussen op het gebied van de watersport?
Het geven van lezingen op het gebied van de watersport?
Het geven van vaarinstructies?
Het houden van toertochten?
Het houden van wedstrijden (onder eigen leden)?
Het deelnemen aan wedstrijden (regionaal)?
Het organiseren van evenementen?
Het uitgeven van een clubblad en/of het in standhouden
van een informatieve (niet commerciële) website?
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Kenmerk

Heeft de vereniging:

ja

nee

freq.

ja

nee

nvt

aantal deelnemende leden

Een jeugdafdeling?
Eigen boten?
Verricht de vereniging tegen betaling nog andere
watersportactiviteiten dan hiervoor genoemd (svp
toelichten)?
Werkt de vereniging met vrijwilligers? Zo ja: graag het
aantal vrijwilligers vermelden.
Let op! Indien er ook mensen in loondienst zijn, dan graag
vermelding van het aantal uren dat de vrijwilligers besteden
aan de verenigingactiviteiten?
3 Jachthaven

toelichting

Is de jachthaven in eigendom van de vereniging?
Zo nee: van wie wordt deze gepacht of gehuurd?
Exploiteert de vereniging de jachthaven zelf?
Verhuurt de vereniging ook vaste ligplaatsen aan nietleden?
Ontvangt u ook passanten?
Zo ja: wordt hiervoor reclame gemaakt?
Is de passantenexploitatie verpacht aan een zelfstandig
havenmeester?
Wat zijn de tarieven van de liggelden in het zomerseizoen,
in het winterseizoen en van de passanten?

U kunt volstaan met het meesturen van een
overzicht van de tarieven.

Worden er naast het beschikbaar stellen van ligplaatsen
nog andere diensten (bijvoorbeeld hellingen) aangeboden?
Zo ja, welke?
Is (zijn) er (een) havenmeester(s) in loondienst?
Worden met de exploitatie overschotten behaald?
Worden de overschotten rechtstreeks aangewend voor de
primaire sportieve activiteiten van de vereniging?

Aldus naar waarheid ingevuld

Plaats

Datum

Naam

Functie
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