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Steun Bits of Freedom. Word bedrijfsdonateur!
Door Bits of Freedom te steunen laat je zien dat jouw bedrijf zich inzet voor online privacy en
internetvrijheid. Wij zijn enorm blij met al onze donateurs! Daarom nodigen we jullie uit op
onze netwerkevenementen en borrels zodat we elkaar leren kennen en de bedrijfsdonateurs
ook onderling kunnen kennismaken.

Al onze bedrijfsdonateurs worden met trots vermeld op onze website en in het jaarverslag.
Als jullie het leuk vinden om een aantal Bits of Freedom T-shirts of webcamcovers te
ontvangen, dan sturen we die jullie toe.

Daarnaast geven we bij onze grootste donateurs op verzoek één keer per jaar een lezing over
een aan Bits of Freedom gerelateerd onderwerp. Ook heeft deze groep donateurs recht op
kaartjes voor de Big Brother Awards. Dit is een door ons georganiseerd evenement waarbij we
de grootste privacyschenders van het afgelopen jaar in de schijnwerpers zetten.

Onze donateurs zijn er in alle soorten en maten: van eenmanszaken tot grote bedrijven.
Omdat onze bedrijfsdonateurs zo divers zijn hebben we vijf verschillende categorieën
opgesteld, plus een extra categorie voor zzp’ers. Zo is het voor iedere ondernemer mogelijk
om donateur van Bits of Freedom te worden en zich samen met ons in te zetten voor een vrij
internet. Bij alle categorieën gaat het om een jaarlijkse donatie. Mocht jouw bedrijf ons op
een andere manier willen sponsoren dan gaan we hierover graag met je in gesprek.

• Petabit — ≥ € 10.000 (tot een maximum van tien procent van onze continuïteitsreserve),
5 kaartjes voor de Big Brother Awards + een lezing door een van ons voor jullie
organisatie.

• Terabit — € 5.000, 2 kaartjes voor de Big Brother Awards
• Gigabit — € 2.500
• Megabit — € 1.000
• Kilobit — € 500
• ZZP — € 250

Bits of Freedom is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties
aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Let op: Bits of Freedom is een organisatie en beweging die opkomt voor vrijheid en veiligheid
op internet. Bescherming van online privacy en internetvrijheid staan voorop en
bedrijfsdonateurs van Bits of Freedom steunen dit doel. Zodra de activiteiten van een
(potentiële) bedrijfsdonateur in strijd zijn met de doel van Bits of Freedom, dan kan het
bedrijfsdonateursschap geweigerd of direct verbroken worden.

https://bitsoffreedom.nl/bedrijfsdonateurs
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/aftrekbare_giften

	Steun Bits of Freedom. Word bedrijfsdonateur!

