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Het wonder
Steeds minder kinderen maken kennis met ‘klassieke’
muziek. Ligt dat aan die muziek? Zeker niet.
Het Concertgebouw organiseert heel veel educatieve
concerten, en iedere keer weer zien we kinderen
het wonder van muziek beleven. Ze willen méér, en dat
is precies wat wij allemaal willen.
De muziekeducatie in Het Concertgebouw zou niet
mogelijk zijn zonder een bijdrage van Het Concertgebouw
Fonds. En dat Fonds bestaat dankzij muziekliefhebbers die
ons met donaties en legaten helpen bij het doorgeven van
muziek. Wij nodigen u van harte uit hieraan mee te doen.
Nu of later.

Het Concertgebouw Fonds +31(0)20 573 04 65 | fonds@concertgebouw.nl | www.concertgebouw.nl

Pech en geluk
horen erbij

W

Bijvoorbeeld als u gaat schei
den, opnieuw gaat trouwen,
plotseling wordt getrakteerd
op een financiële meevaller
of een kind krijgt terwijl u
geen officieel geregistreerde
relatie hebt. Vergeet niet dan
eens na te denken over uw
testament. Verder staat deze
editie grotendeels in het teken
van schenken en nalaten aan
goede doelen. Waar moet u op
letten? En drie mensen als u
en ik vertellen waarom ze in
hun persoonlijke testament
een goed doel hebben opge
nomen.

VOORWOORD

at leert Maarten
van der Weijden
zijn beide doch
ters? Dat pech
en geluk onderdeel zijn van
het leven. En dat verliezen
niet altijd eigen schuld is. De
langeafstandszwemmer kan
het weten. Hij won Olympisch
goud in 2008, ongeveer zeven
jaar nadat hij met leukemie
op het randje van de dood had
gezweefd. Hoezo ‘kanker over
wonnen’? Maarten vindt dat
hij vooral geluk heeft gehad
en dankt de wetenschap. In
deze editie van Goed Geregeld!
vertelt hij zijn persoonlijke
verhaal en over zijn motivatie
om hard te werken voor zijn
eigen foundation, die de
wetenschap helpt in de strijd
tegen kanker.

Het leven loopt vaak anders
dan je denkt. Misschien tijd
om uw zaakjes eindelijk eens
goed te regelen?
Redactie Goed Geregeld!

Pech en geluk, dat is het
leven. Daar kun je weinig aan
doen. Wat wél kan, is je goed
voorbereiden op wat ooit zal
komen. Daarover gaat Goed
Geregeld!. Ook in deze editie
veel praktische tips over wat
u kunt doen met het oog op
later, bijvoorbeeld als uw
leven nu drastisch veranderd.

Goed Geregeld! wordt gemaakt
in samenwerking met notarissen
organisatie KNB. Veel praktische tips
voor hetgeen u via een notaris kunt
regelen en waaraan u zou kunnen
denken, is te vinden op de website
www.notaris.nl. Voor eerdere edities
van dit magazine kunt u kijken op
www.goedgeregeldmagazine.nl.
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Levens
JOODSE
testament,
ONDERDUIKER iets voor u?
DANKT
Maak een
FRANS DORP
MET ERFENIS gratis
belafspraak!

Eric Schwam was een
van de joden die in de
oorlogsjaren zijn gered
door de bevolking van het
Franse dorp. Hij kreeg er
met familieleden in 1943
onderdak op de vlucht voor
nazi-Duitsland. In totaal
zouden de 2.500 dorpe
lingen hebben voorkomen
dat duizenden joden
werden vermoord in de
vernietigingskampen. Eer
der kreeg het dorp, dat een
eeuwenlange traditie heeft
bij de opvang van vluch
telingen, via de zogeheten
Yad Vashem-medaille al
een officieel eerbetoon
vanuit Israël.
Het geld van de erfenis zal
de gemeente besteden aan
onderwijs en jeugdzorg.
iStockphoto
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De Joodse Oostenrijker
Eric Schwam heeft het
Zuid-Franse dorpje
Chambon-sur-Lignon bij
zijn overlijden op 90jarige leeftijd een bedrag
van circa 2 miljoen euro
nagelaten. Reden is
dankbaarheid voor de
bescherming van zijn
familie tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

‘Teken vandaag voor
morgen’ is de naam
van de actie die notarissenorganisatie KNB
voert om meer mensen
te laten nadenken over
het opstellen van een
levenstestament. Met
zo’n levenstestament kunt
u nu zaken regelen voor
een latere fase van uw
leven, als u om wat voor
reden dan ook, niet meer
uw eigen beslissingen
kunt nemen. Wie nadere
informatie wil, kan via de
website een gratis bel
afspraak maken. U wordt
dan door iemand van een
deelnemend notariskantoor
binnen drie werkdagen
teruggebeld voor een
gratis eerste gesprek.
Een levenstestament
bestaat vaak uit twee
volmachten: één voor uw
financiële belangen en
één voor de medische
en persoonlijke zaken.
Het is ook verstandig om
een vorm van toezicht
op de uitvoering van
uw levenstestament te
regelen: samen met de
notaris kunt u bepalen
in welke situaties de
vertrouwenspersoon met
anderen moet overleggen.
Bijna 1 miljoen Nederlan
ders hebben intussen een
levenstestament laten
opstellen, alleen al in
2020 deden dat 200.000
mensen.
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https://tekenvandaag
voormorgen.nl/

NIEUWS
ENTIPS
Redactie Roel Smit

‘Onterven van een kind
moet makkelijker worden’
Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat het
ouders gemakkelijker gemaakt moet worden om
kinderen te onterven. Dit blijkt uit een analyse van het
Centrum voor Notarieel Recht (Radboud Universiteit)
en het Netwerk Notarissen. Vergeleken met diverse
andere Europese landen, maar ook met Curaçao en
Sint-Maarten, is dat in Nederland minder eenvoudig.
Op dit moment kunnen ouders kinderen weliswaar bij
testament onterven (waardoor ze feitelijk geen erfgenaam
meer zijn), maar houdt een kind wel recht op een legitieme
portie. Dat is een vordering in geld van de helft van waar
het kind anders recht op zou hebben. Deze regeling
dateert uit 2003; daarvoor was een kind altijd erfgenaam.
Omdat familiebanden losser worden en aan individuele
vrijheid meer waarde wordt gehecht, gaan steeds meer
stemmen op om ouders meer armslag te geven. In de
Tweede Kamer wordt dat geluid onder andere vertolkt door
D66.
Uit een internetpeiling onder 3.124 Nederlanders blijkt dat
slechts 32 procent de bestaande regeling van de ‘legitieme
portie’ ongewijzigd wil laten. Uit straatinterviews onder
605 Nederlanders komt naar voren dat 48 procent dit zo
wil laten en bij een onderzoek een panel van onderzoeks
bureau Motivaction blijkt dat 44 procent alles bij het oude
wil laten. De meerderheid wil dus verandering. Voor velen
is daarbij belangrijk dat wel netjes geregeld moet worden
dat jongeren die al onder het bestaansminimum zitten,
goed verzocht achterblijven.
Professionals als notarissen en erfrechtadvocaten werd
ook naar hun mening gevraagd, als professional en als
privépersoon. In die laatste hoedanigheid (privépersoon)
is 83 procent van de notarissen en 63 procent van de
advocaten van mening dat verandering nodig is. Als
professionals denken notarissen er ongeveer hetzelfde
over. Van de advocaten, die veel rechtszaken voeren rond
om dit thema, blijkt dan echter slechts 30 procent voor
verandering te zijn.

GOED DOEN IS HET
NIEUWE RIJK ZIJN
Het lijkt erop dat rijke Nederlanders met steeds meer plezier
geven aan goede doelen. Het kan
ook zijn dat ze er eerlijker voor
uitkomen dan vroeger en we wat
dit betreft iets kwijtraken van
onze calvinistische volksaard. Die
conclusie trekt De Dikke Blauwe,
een medium over filantropie, door
de bekende Quote-500 van rijkste
Nederlanders te vergelijken met
een eigen lijst van de grootste
filantropen.

Familiebedrijven vrezen hoge
belastingaanslag bij overdracht

Snoeien in de fiscale regelingen
zal volgens de belangenorgani
saties van familiebedrijven leiden
tot risico’s voor de continuïteit
van bedrijven, tot minder
investeringen en verlies van
werkgelegenheid. Een kwart van
de bedrijven verwacht dan eerder
te gaan verkopen aan derden
dan het bedrijf in de familie te
houden.

‘Goed doen is het nieuwe rijk
zijn’, concludeert de redactie. En
misschien worden de rijken wel
geïnspireerd door de publieke geef
belofte (www.thegivingpledge.org)
van miljardairs Warren Buffet en Bill
Gates, die ook al hebben laten weten
veel meer belasting te willen betalen
dan ze nu feitelijk doen.

Robin Utrecht / ANP

Er zijn twee regelingen waarvan
ondernemingen die in familie
bezit zijn, op dit moment gebruik
kunnen maken. De Bedrijfs
opvolgingsregeling (BOR) en de
Doorschuifregeling (DSR). In de
praktijk komt het erop neer dat
voor bedrijven tot een waarde van
ruim 1 miljoen euro een volledige
vrijstelling geldt van erf- en
schenkbelasting en voor bedrijven
met een hogere waarde een
vrijstelling van 83 procent. Dit
moet voorkomen dat een bedrijf
in financiële problemen komt
doordat opvolgers met een fiscale
claim worden geconfronteerd.
Critici vinden echter dat de rege
ling ‘vermogensongelijkheid’ in de

hand werkt. De Belastingdienst
vindt bovendien dat driekwart van
de familiebedrijven genoeg geld
in kas heeft om zonder BOR de
erfbelasting te kunnen betalen.
Uit een onderzoek (uitgevoerd
door accountantsbureau KPMG
in opdracht van twee organisa
ties van familiebedrijven) blijkt
echter dat dit slechts een deel
van het verhaal is. Als namelijk
ook de DSR eraan gaat, heeft
slechts 20 procent voldoende
geld om met de fiscus te kunnen
afrekenen. ‘Dit komt doordat
familiebedrijven in tegenstelling
tot niet-familiebedrijven relatief
veel winst in de onderneming
houden. Hierdoor lijkt het vermo
gen bij veel familie-ondernemers
uit ondernemingsvermogen te
bestaan en niet uit vrij vermogen.’

NIEUWS EN TIPS

De Nederlandse familie
bedrijven hebben het afgelopen
voorjaar de noodklok geluid.
In politiek Den Haag bestaan
ideeën om de belasting op het
erven of schenken van een
familiebedrijf te verhogen. Het
Centraal Planbureau (CPB) en
het ministerie van Financiën
zijn kritisch over het bestaande
belastingvoordeel, D66 pleit
voor versobering en PvdA en
GroenLinks willen het zelfs
helemaal afschaffen.

Een paar voorbeelden: Joop en
Janine van den Ende stonden in 2016
op nummer 1 in de filantropen top100 en staan op nummer 20 in de
Quote-500. Alex Mulder (hij maakte
een deel van zijn 775 miljoen euro
aan vermogen vrij voor cultuur) staat
op nummer 48 bij in de Quote-500
en op nummer 23 bij de filantropen
van de Dikke Blauwe. Op nummer
205 in de Quote-500 staan Pieter en
Françoise Geelen, die op nummer 20
in de filantropenlijst staan.

Joop en Janine
van den Ende;
nummer 1 in
de filantropen
top-100
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Redactie Roel Smit
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Peter van Straaten

ALLARD PIERSON
VERWERFT 12.000
TEKENINGEN PETER
VAN STRAATEN
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Eerder verwierf het Allard Pierson al
6.000 originele stroken van Vader &
Zoon, de strip die van 1968 tot 1987
in Het Parool werd gepubliceerd. De
verwerving door het Allard Pierson
werd mogelijk gemaakt door de
Vereniging Rembrandt, door het
Mondriaan Fonds en door de Vrienden
van de Bijzondere Collecties/het
Allard Pierson.
Met het ontsluiten van de collectie zal
het Allard Pierson geruime tijd bezig
zijn, zo zegt Jos van Waterschoot,
conservator boekhistorische collec
ties en strips, in Het Parool. ‘Maar
Els Timmerman, de weduwe van Van
Straaten, heeft al veel voorbereidend
werk gedaan. Samen met een assis
tente heeft zij de tekeningen thema
tisch gerangschikt. Er is bijvoorbeeld
een doosje relatieproblemen, er zijn
ook doosjes mannen- en vrouwen
problemen. Per thema gaat het van
enkele tekeningen tot tientallen.
Kantoortekeningen, waar hij er nogal
wat van heeft gemaakt, zijn weer
onderverdeeld in onderwerpen als
vergaderen en relaties op het werk.’

iStockphoto

Het Amsterdamse Allard Pierson
(museum en kennisinstituut
voor de erfgoedcollecties van de
Universiteit van Amsterdam) heeft
12.000 tekeningen verworven uit
de nalatenschap van de in 2016
overleden Peter van Straaten. Dit
meldt Het Parool, de krant waarvoor Van Straaten sinds 1958 heeft
getekend.

Discussie over erfbelasting
blijft oplaaien
Veel politici willen hun handen
er niet aan branden, maar nu
en dan laait toch de discussie
weer op over de erfbelasting.
Meestal gaat het dan om
voorstellen voor het verlagen
of zelfs helemaal afschaffen
van deze belasting. Als vader of
moeder al inkomstenbelasting
(en vermogensbelasting) heeft
betaald, is het dan redelijk dat
een volgende generatie over
datzelfde vermogen nog eens
erfbelasting moet betalen? Een
groep liberalen vindt echter van
wel, en bepleit zelfs een hogere
erfbelasting.
De Teldersstichting, het weten
schappelijk bureau van de VVD,
publiceerde een boek (Een markt
voor ons allemaal), waarin wordt
gesteld: ‘Wij sluiten ons aan bij
de gedachte dat erfenissen en

schenkingen over het algemeen
moeten worden bezien als zijnde
inkomsten van de ontvanger die
hem of haar zomaar zijn toe
gekomen.’ Dat betekent: net zo
behandelen als andere inkomsten
en weg met al die vrijstellingen
en lage tarieven.
Van die opvatting was afgelopen
voorjaar overigens niet veel terug
te vinden in de verkiezings
programma’s van de politieke
partijen. Geen woord erover bij
de VVD. Partijleider Mark Rutte
noemde de erfbelasting ooit ‘de
meest onrechtvaardige belasting
die er bestaat’.
Alleen D66 wil hogere tarieven.
GroenLinks zou zelfs het liefst
de erfbelasting afschaffen voor
‘gewone huishoudens met een
gemiddelde erfenis’.

iStockphoto

Hoe gaat dat precies bij een
overlijden? Hoe kom ik erachter
of er een testament is? Wat kan ik
regelen in een testament? Kan de
notaris mij helpen als ik wil schenken? Deze en veel andere praktische
vragen worden beantwoord op de
website www.notaris.nl van notaris
senorganisatie KNB.

EXECUTEUR ZIJN: LASTIGER
DAN VAAK WORDT GEDACHT
Er is onvoldoende aandacht voor
de keuze van de executeur in een
testament. Als in Nederland in
een testament een executeur (dus
iemand die zorgt dat de laatste
wil van een overledene wordt
uitgevoerd) wordt benoemd, dan is
dat meestal een van de kinderen.
Dat levert tegelijk ook het meeste
‘gedonder’ op, zo blijkt uit een
onderzoek onder notarissen en
erfrechtadvocaten.

(Advertentie)

Met onthullende undercoverbeelden,
goed onderzoek, levensreddende acties
en krachtige petities is Animal Rights
een ware stem voor de allerzwaksten
in de maatschappij.
Wij zijn actief in Nederland en België
en zetten ons 100% in voor dierenrechten.
die

Postbus 73937, 2507 AK Den Haag
070 4448852 | info@animalrights.nl | www.animalrights.nl
NL29 TRIO 0786 9390 79

In enkele gevallen wordt de execu
teur ontslagen en de gang naar de
rechter gemaakt. Redenen liggen in
het feit dat de executeur het eerste
jaar niets heeft gedaan of slecht
communiceert met de erven. Ook
tegengestelde belangen kunnen
aanleiding zijn om naar de rechter te
stappen. Dat de executeur voor de
rechter kan worden gedaagd is bij
54 procent van de mensen onbekend
of niet duidelijk.
Het onderzoek is gedaan in op
dracht van vFAS, VMN en EPN,
drie organisaties voor familie- en
erfrechtadvocaten en mediators in
het notariaat.

Heeft u algemene vragen over
notariszaken of wilt u weten of het
verstandig is om een notaris in te
schakelen? Bel dan de Notaris
telefoon. U krijgt dan een notaris of
notarieel deskundige aan de lijn.
De Notaristelefoon (0900 3469393)
is op werkdagen bereikbaar van
9.00 tot 13.00 uur (80 cent per
minuut). Voor de wachttijd betaalt u
alleen de gebruikelijke belkosten.

SAMENLEVERS SLUITEN
VAKER EEN CONTRACT
Het aantal afgesloten samen
levingscontracten was in het eerste
kwartaal van 2021 ruim 40 procent
hoger dan in dat zelfde kwartaal
een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers
van de notarissenorganisatie KNB.
Op de website www.notaris.nl wordt
uitgelegd waarom het handig is de
notaris een samenlevingscontract te
laten opstellen. De wet heeft namelijk
niets geregeld voor samenwoners.
Met een samenlevingscontract leg je
allerlei afspraken vast. Bijvoorbeeld
welke spullen van wie zijn en welke
zaken gezamenlijk bezit zijn. Dit
geldt ook voor schulden. Daarnaast
kunnen in een samenlevingscontract
afspraken worden opgenomen over
de financiën: wie betaalt wat? En wat
moet er gebeuren met een huis of
pensioen als samenlevers uit elkaar
gaan? Allemaal zaken die vastgelegd
kunnen worden in een samen
levingscontract.
Zie ook: www.notaris.nl/
samen-verder/samenwonen

NIEUWS EN TIPS

De meeste problemen in de afhande
ling van het testament, ondervinden
notarissen wanneer een direct fami
lielid executeur is (ruim 60 procent).
Een familielid dat wat verder van
de familie afstaat zorgt voor minder
problemen (ruim 23 procent), de
minste problemen ervaart de familie

als een professional als executeur is
aangesteld (ruim 10 procent).

iStockphoto

Praktische vragen?
Kijk op notaris.nl
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Maarten
van der
Weijden en
zijn eigen
foundation

‘KANKER
OVERLEVEN?
HET IS EEN
KWESTIE VAN
GELUK’
Tekst Roel Smit / Fotografie Marcel Molle

10

Hij is een icoon voor veel
media: de man die kanker
overwon en Olympisch
kampioen werd. Een mooi
verhaal, maar ‘overwinnen’
past niet het woordenboek
van Maarten van der Weijden.
‘Het is met kanker vooral een
kwestie van pech of geluk
hebben’. Hijzelf is genezen,
maar zijn strijd tegen kanker
gaat door.

Als tiener was hij een rationele,
stille jongen met weinig werklust

W

ie kent hem niet?
Maarten van der
Weijden, de langeafstandszwemmer die twintig
jaar geleden op de rand van de
dood zweefde, maar herstelde
van acute lymfatische leuke
mie. Na die wederopstanding
werd hij in 2008 in Beijing –
dankzij tactisch zwemmen en
een beetje geluk – Olympisch
kampioen op de 10 kilometer
openwaterzwemmen. Hij is
ook de man die in 2018 en
2019 twee keer begon aan een
200 kilometer lange zwemtocht
langs de Friese elf steden.
De eerste keer stapte hij na
163 kilometer uit het water,
de tweede keer haalde hij de
finish.

PERSOONLIJK BOEK
Veel is genoegzaam bekend.
Maar wie is Maarten van der
Weijden echt? Dat wordt een
beetje duidelijk uit het per
soonlijke boek ‘Beter’, dat hij
schreef in 2009, acht jaar na de
genezing van kanker en kort
na zijn Olympische overwin
ning.
Als tiener was hij een ratio
nele, stille jongen, niet ver
wend met een overdaad aan
werklust. Zijn ouders waren
veeleisend, vooral vader, die
wiskundedocent was en blij
dat zoon Maarten ook voor een
wiskunde-studie had gekozen.
Maarten kwam later tot een
bachelor-diploma, maar hield
de wiskundige vergelijkingen
toen toch echt voor gezien.
Het heeft vaak gebotst: terwijl
Maarten volledig wilde inzet
ten op het zwemmen, bleef
vader eindeloos hameren op
studeren en een toekomstige
loopbaan. En vader was nog
realistischer dan Maarten
zelf: tijdens de ziekte van zijn
zoon, hield hij er voortdurend
rekening mee dat het ook wel
eens fout kon aflopen. Dat was
natuurlijk ook zo, maar om dan
aan de rand van een ziekbed
een boek te gaan lezen met
als titel Hoe ga ik om met het
overlijden van mijn kind? ging
wellicht wat ver.>>

MAARTEN VAN DER WEIJDEN

Een media event, dat een
impuls gaf aan zijn eigen
Maarten van der Weijden Foundation, die bijna volledig draait
op vrijwilligers en elke cent
die binnenkomt zegt te beste
den aan kankeronderzoek en
-behandeling.
De foundation had tijdens
beide onmenselijke zwem
pogingen, aan alle elf stem
pelplaatsen een project
gekoppeld waar ingezameld
geld naar toe zou gaan. Dat
varieerde van de aanschaf van
zogeheten koppelbedden voor
palliatieve zorg, onderzoek
naar het ontwikkelen van uni
versele stamcellen (in plaats
van cellen van de patiënt zelf),
tot onderzoek naar een opti
male behandeling van kinde
ren met uitgezaaide kanker of
naar een betere behandeling
van tongkanker. Dat laatste
was het project van Workum

in 2018. Eerder dit jaar werd
bekend dat onderzoekers
hierbij een extra speekselklier
hebben ontdekt, waardoor veel
patiënten het grote ongemak
van een droge mond tijdens
een behandeling kan worden
bespaard.

110
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Vroeg zelfstandig zijn, was
ook een thema in de opvoe
ding. Als Maarten als tiener
deelnam aan internationale
zwemtoernooien, vonden zijn
ouders het meestal voldoende
om hem te droppen op een
treinstation in de kop van
Noord-Holland. De weg naar
Schiphol – en vervolgens naar
verre oorden – kon hij dan zelf
wel vinden. Ouders van team
genootjes reisden vaak wel
helemaal mee naar zo’n toer
nooi. ‘Ik vond het wel prima’,
schrijft Maarten in zijn boek.
Dat moet wel tot een zekere
eigengereidheid en in elk ge
val veel doorzettingsvermogen
hebben geleid. En uiteindelijk
ook tot de conclusie dat er wel
degelijk ook goede kanten aan
die opvoeding zaten. Terug
kijkend op zijn Olympische
gouden medaille, zei Maarten
ooit: ‘Zonder de stimulerende
en sturende rol van mijn vader
had ik misschien wel nooit
degene kunnen worden die ik
nu ben en had ik hoogstwaar
schijnlijk deze prestatie niet
kunnen leveren.’
De kanker, het overlijden van
ongeveer alle medepatiënten
met wie hij op de kamer heeft
gelegen, heeft hem zeker ver
anderd. Menselijker gemaakt
misschien, of in elk geval
meer geïnteresseerd in andere
mensen. De ziekte heeft hem
er diep van doordrongen dat
het leven niet maakbaar is
en dat tegenslagen je kunnen
overkomen, zonder dat je daar
zelf iets aan kunt doen. ‘Kan
ker kun je niet overwinnen, je
moet geluk hebben. Wie sterft
aan kanker heeft niet verloren,
maar heeft de pech dat voor
zijn vorm van kanker nog
geen werkzame behandeling
bestaat.’

‘ Pech en
geluk zijn
onderdelen
van het leven’
Dat is een heel rationeel.
‘Nee, dat is wat ik voel. Ik
heb het vaak gehoord toen in
Olympisch goud won: jij hebt
de kanker overwonnen en nu
heb je goud! Dat doet gewoon
pijn. Ik was in het ziekenhuis –
waar ik verschillende chemo’s
en een stamceltherapie heb
gekregen – de meest luie
patiënt die je je kunt voorstel
len. En ik had patiënten om
me heen die fitness-circui�
tjes gingen opzetten en op
de hometrainer aan de slag
waren. Ze deden alles om fit te
blijven voor een volgende che
mo. Ik niet, ik had er geen zin
in, was moe. Van die groep ben
ik de enige die nog leeft. Als ik
nu zou zeggen dat ik iets heb
overwonnen, zou dat als een
enorm bedrog voelen ten op
zichte van mijn medepatiënten
van toen. Zij waren lang niet
zo lui als ik, maar hadden
gewoon minder geluk.’

Een positieve instelling
is niet van belang?
‘Als je daar kracht uithaalt,
prima, maar ik denk niet dat
het invloed heeft op genezen
of doodgaan. Mijn behande
lend arts zei altijd: ik heb de
grootste optimist zien sterven
en de grootste pessimist het
zien halen.’

Wat wil je je kinderen
meegeven?
‘We hebben twee dochters,
Phileine van 6 en Robien van
4. Ik kan ze nu al leren dat
pech en geluk onderdelen zijn
van het leven. Mijn dochters

houden van wedstrijdjes,
behalve als ze die verliezen.
Dan worden ze boos en is het
soms stampen en schreeuwen.
Dan ga ik erbij zitten, houd ik
ze vast en vertel ze dat het er
allemaal bij hoort: soms wil je
iets heel graag, doe je heel erg
je best en lukt het toch niet.
Dat is oké.’
‘Inderdaad, die instelling
maakte het ook mogelijk
tijdens de Elfstedenzwemtocht
na 163 kilometer uit te stap
pen en toch een volgend jaar
opnieuw te beginnen. Als ik
extreme doelen heb, dan reali
seer ik me vooraf altijd dat ik
het ook niet kan halen, zelfs al
doe ik mijn s tinkende best. Die
kans is er altijd en dat is oké.
Dat maakt het een stuk een
voudiger als je een doelstelling
niet haalt. De teleurstelling is
gemakkelijker te a
 ccepteren
als je jezelf niet de schuld geeft
van het falen. Je kunt niet meer
doen dan je best doen.’

Wat is je drijfveer a chter
het opzetten van een
eigen foundation?
‘Het feit dat veel mensen nog
niet het geluk hebben te her
stellen van kanker. Mijn beste
ziekenhuismaatje van toen,
Bob, had destijds kinderen in
de leeftijd van mijn kinderen
nu. Hij had niet het geluk beter
te worden. Dat zijn kinderen nu
geen vader meer hebben, voelt
niet eerlijk. Ik wil alles doen
om de Bob’s van de toekomst
en andere kankerpatiënten
grotere kansen te geven om,
net als ik, te genezen.’>>
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Ontdek alle verhalen op knb.nl/hetmoment

Met uw nalatenschap
bieden we mensen
wereldwijd perspectief
In Shalla, een kurkdroog gebied in Ethiopië, lopen inwoners soms
tientallen kilometers voor een jerrycan drinkwater. Water is duur en
putten staan vaak droog. Bruin, modderig water uit een poel is het
alternatief.
Met de inwoners en onder meer lokale waterschappen werkt Woord
en Daad aan een drinkwatersysteem dat mensen voor een klein bedrag
schoon water biedt. Door training van 120 ondernemers kan het
systeem ook onderhouden worden. Ons doel is dat 39.000 inwoners van
5 dorpen, 8 scholen en 6 klinieken blijvend toegang krijgen tot schoon
drinkwater. Zo werkt Woord en Daad wereldwijd via diverse projecten
aan duurzame verandering voor mensen in armoede.

Doet u mee?

Neem gerust contact met mij op.
Gerwin van Muijlwijk - Relatiebeheerder Particulieren
g.vanmuijlwijk@woordendaad.nl of 0183 611 800
Samen met u zetten we ons werk voort! Steun ons werk middels een
schenking of nalatenschap via NL64 RABO 0385 4870 88. Kijk voor
meer informatie op: woordendaad.nl/schenkingen.
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‘ Wie een grote
prestatie levert,
laat zien dat hij
alles wil doen om
een probleem de
wereld uit te
helpen’

De Maarten van der
Weijden Foundation dateert
uit 2018. De stichting zegt in
het eigen jaarverslag dat elke
gedoneerde euro volledig ten
goede komt aan wetenschap
pelijk kankeronderzoek.
Worden er daarnaast kosten
gemaakt, dan gebeurt dit uit
separate sponsoring door
bedrijven en organisaties.
In 2019 kwam er bij de
stichting 6,6 miljoen euro
aan donaties binnen. Dit
geld werd besteed via KWF
Kankerbestrijding (4,7 mil
joen), Stichting Kinderen
Kankervrij (1,2 miljoen) en
stichting Roparun (550.000).
Op de website van de foun
dation is nadere informatie
te vinden, ook over de moge
lijkheden van nalaten.
www.mvdwfoundation.nl

Je kunt ook met een
c ollectebus rondgaan.
Waarom donaties
k oppelen aan heroïsche
sportprestaties?

Waarom een eigen
s tichting, er zijn toch
a ndere organisaties
met een vergelijkbare
d oelstelling?

Visagie Isabel Heus

‘Voor mij was het oprichten
van een eigen stichting een
logische stap; de stichting is
wie ik zelf ben. Als ik er zoveel
moeite voor doe, dan moet ik
er voor de volle 100 procent
achter staan en moet ik het

MAARTEN VAN DER WEIJDEN

‘Zo zitten mensen blijkbaar
in elkaar. Iemand die een
grote sportprestatie levert, laat
zien dat hij er alles voor over
heeft om een probleem uit de
wereld te helpen. Als je dat
ziet, ben je blijkbaar eerder
overtuigd: als hij of zij hiervoor
de extreme uitdaging aangaat,
dan wil ik dat wel steunen. Het
maakt de hulpvraag een stuk
sterker. Overigens ontwikkelt
de foundation zich steeds
meer tot een goed doel dat ook
via de meer bekende wegen –
denk aan erfenissen, legaten
en schenkingen – financiële
middelen wil verwerven.’

ook kunnen controleren. We
zijn bij mijn weten de enige
stichting die bijna uitslui
tend werkt met vrijwilligers
en waarbij 100 procent van
alle donaties (ook van vaste
donateurs en erfenissen)
naar het goede doel gaat. We
zetten alles één op één door
naar kankeronderzoek, zonder
aftrek van organisatiekosten.
Wie doneert of schenkt, kan
bovendien specificeren naar
wat voor soort kankeronder
zoek het geld moet gaan. Som
migen zullen meer verbinding
hebben met palliatieve zorg,
terwijl anderen meer gevoel
hebben met leukemie of borst
kanker.’
‘Verder stellen we echt de
patiënt centraal en hebben we
bij de selectie van projecten
die we de moeite waard vinden
veel contacten met patiënten
verenigingen. Sinds kort
hebben we daarvoor ook een
eigen Medische Adviesraad,
die zich moet buigen over veel
meer aanvragen dan we kun
nen honoreren. We doen ook
projecten samen met bijvoor
beeld het KWF of met KiKa,
zolang elke euro maar aan het
goede doel en niet aan organi
satiekosten wordt besteed.’<<
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rie jaar geleden is in
Den Bosch het 700-jari
ge bestaan gevierd van
een wel heel bijzondere genootschap: de
Illustre Lieve Vrouwe
Broederschap, ofwel ‘De
Zwanenbroeders’. Het genootschap
werd al in 1318 opgericht door
Bossche geestelijken om Maria te
vereren. Vanaf 1371 werden ook
niet-geestelijken toegelaten. De
geestelijken werden gezworen
broeders genoemd, de niet-geeste
lijken buitenleden. Voor het heil van
alle leden droegen de gezworenen
eens per week een mis op in de
Sint-Janskathedraal. Eens in de
zoveel tijd organiseerde iedere
gezworene een maaltijd voor zijn
medebroeders. Tijdens die maal
tijden werd gesproken over onder
meer de Mariaverering, armenzorg
en muziek.

Ze blijven onder de
radar. En misschien
bestaan ze daarom
al zo lang. Goede
doelen die hun
oorsprong vonden in
de Middeleeuwen.
De redactie van Goed
Geregeld speurde er
drie op.
Tekst Peter Boorsma
Beeld Het Brabants Historisch
Informatie Centrum,
Het Zwanenbroedershuis

Het wapen van de Zwanenbroeders
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In sierlijke letters
werd de befaamde
Jheronimus Bosch in
1487 ingeschreven
in het Illustre Lieve
Vrouwe Broederschap

Tussen 1460 en 1530 kende de
Broederschap een bloeiperiode;
jaarlijks meldden zich honderden
nieuwe buitenleden. Zij kwamen
niet alleen uit Den Bosch, maar ook
uit andere delen van de Nederlan
den en zelfs uit Duitsland. Onder
hen veel vooraanstaanden, zoals
Jheronimus Bosch en Karel V. In
1556 werd ook Willem van Oranje
lid. De naam ‘Zwanenbroeders’
is voortgekomen uit het gebruik
om voor het Kerstmaal zwanen te
schenken.
Dankzij de ledengroei beschikte
de Broederschap over steeds meer
geld. Betaald moest worden bij
intrede als lid en bij overlijden. Ook
verdiende de Broederschap aan
aflaten (betalingen na het opbiech
ten van zonden) en schenkingen.
Vanaf 1483 had de Broederschap
een eigen pand aan de Hinthamer
straat, haar nagelaten door een
van haar leden. Toen dit huis begin
negentiende eeuw dreigde in te
storten werd het vervangen door
het huidige vroeg-neogotische
Zwanenbroedershuis. Dit dateert
uit 1846 en is een rijksmonument.

De aflaatbrief uit 1335 van
tien bisschoppen (voorzien
van hun zegels) voor de
broederschap

Na de verovering van Den Bosch
door Frederik Hendrik in 1629
mocht het katholieke geloof niet
meer worden uitgeoefend en waren
de Bosschenaren – die overwegend
katholiek bleven – aangewezen
op schuilkerken. De Broederschap
bleef wél bestaan.
In 1641 verzocht de protestantse
gouverneur van Den Bosch met
enkele vrienden toelating tot de
Broederschap. Na een heftige
discussie werd uit tactische over
wegingen besloten de protestanten
toe te laten. Sindsdien telt de
Broederschap achttien katholieke
en achttien protestantse gezworen
Broeders. Het genootschap kreeg
daardoor meer het karakter van
een herensociëteit.

1318

Museum Het
Zwanenbroedershuis
in Den Bosch

Het huidige doel van de Broeder
schap is het bevorderen van de
Broederschapsgedachte, volgens
welke “allen die in enige rang of
titel tot haar behoren, leven in
vriendschap en onderlinge christe
lijke liefde en verbondenheid en het
naar vermogen bijstaan van hen die
hulp behoeven”. De Broederschap
ondersteunt diverse armenpro
jecten en een hospice. Een ander
doel is het in stand houden van het
materiële en immateriële cultureel
erfgoed van de Broederschap.
Dat betreft ook het Zwanenbroe
dershuis, dat sinds 2005 een
museum is. Zowel Broederschap
als museum hebben een ANBIstatus.
De Broederschap telt nu ongeveer
140 leden, onder wie 36 broeders.
Naast Willem-Alexander zijn dit
veel telgen uit vooraanstaande
families. De leden gaan discreet
met hun lidmaatschap om, maar
bezoekers van het Zwanenbroe
dershuis kunnen aan de hand van
naamborden aan de wand vrij
eenvoudig zien wie er lid zijn en
lid zijn geweest.

GOED OUD

De Zwanenbroeders van de
Illustre Lieve Vrouwe
Broederschap (Den Bosch)

Koninklijke familie
Bij het 500-jarig bestaan in 1818
kreeg de naam ‘Zwanenbroeder’
een officieel karakter toen deze
titel een voorrecht werd voor leden
van de koninklijke familie. De
eerste was de prins van Oranje,
de latere koning Willem II. Prinses
Juliana en Prins Bernhard waren
Zwanenbroeders. Prinses Beatrix,
haar zus Irene en koning WillemAlexander zijn dat nog steeds.

Koorboek van de Illustre Lieve
Vrouwe Broederschap

Het Zwanenbroedershuis in
vogelvlucht bekijken?
Gebruik de QR-code of kijk op
www.goedgeregeldmagazine.nl
(Extra’s zomer/herfsteditie 2021).
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‘Ik wil straks een wereld
nalaten met veel minder
hersenaandoeningen.’
Nog elke dag mist mevrouw Willemsen haar man. Hij overleed
in 2016 aan de ziekte van Parkinson. Zij weet als geen ander hoe
een hersenaandoening je leven op zijn kop kan zetten. En zag haar
sprankelende man stap voor stap achteruitgaan. Daarom besloot
zij destijds samen met hem om de Hersenstichting op te nemen in
hun testament.
‘Eén van de hobby’s van mijn man was
miniatuurbootjes bouwen. Het laatste
bootje dat hij maakte, draagt mijn naam.
Hij vond het enig om te doen. En dan
vergat hij ook dat hij de ziekte van
Parkinson had. Dan zei hij: ‘Potverdorie,
ik kan het nog hè?’ Ik bewonderde hem
daarin; dat hij ondanks die beperkingen
in zijn motoriek, toch nog een bootje
ging bouwen. Een ijzeren wil zat erin.
Hij móest en zou het klaren. Want hij
wist wel; dit is het laatste dat ik kan.

Aan de grond genageld

Op een dag zei ik: ‘Albert, kom nou
lieverd, ik wacht op je’. En hij zei:
‘Sophie, ik sta aan de grond genageld.
Ik kan geen kant op; mijn benen willen
niet meer.’ Het leek alsof hij bevroren
was. Ik las grote angst op zijn gezicht.
Want wat was er aan de hand?
Waarom wilden zijn benen niet meer?
Dat was het moment dat we beseften
dat hij echt ziek was.

Met liefde

In de jaren daarna zag ik mijn man
veranderen. Met het spreken. Het
schrijven. Hij kon zichzelf niet meer
aan- of uitkleden. Zijn mimiek was op
een gegeven moment helemaal weg.

Ik denk dat hij in totaal zeven jaar ziek
geweest is. Ik heb jarenlang voor hem
gezorgd. Dat was heel zwaar, maar
ik deed het met liefde. Totdat het niet
meer ging. Toen moest hij naar een
revalidatiekliniek. En daar is hij
gestorven.

Voor onderzoek

Ik mis zijn aanwezigheid en zijn
sprankelende persoonlijkheid.
Het was heftig om zo’n dierbaar
persoon langzaam te zien aftakelen.
Stel nu dat ze voor een doorbraak
kunnen zorgen in het onderzoek
naar parkinson, of andere
hersenaandoeningen…..dat zou toch
een zegen zijn! Voor alle betrokken
patiënten en naasten. Daarom hebben
we besloten om een deel van ons
vermogen aan de Hersenstichting
na te laten. Dus dat doe ik later, samen
met Albert. En dat voelt goed.’
Met de steun van mevrouw
Willemsen kan de Hersenstichting
straks nóg grotere stappen zetten
op weg naar genezing van zoveel
mogelijk hersenaandoeningen. Voor
die nalatenschap willen we haar nu
alvast van harte bedanken.

Ook als u er niet meer bent,
kunt u er nog voor anderen zijn.
Kijk op hersenstichting.nl/nalaten
Heeft u liever persoonlijk advies?
Neem dan vrijblijvend contact op
met Henriëtte Hindriks,
via 070-302 47 40 of
hhindriks@hersenstichting.nl

Seniorenclub Wassenaar, het gezelligste bejaardentehuis
in Nederland voor honden en katten!
Het is verstandig tijdig na te denken wat er met uw
dier gebeurt als u er zelf niet meer voor kunt zorgen.
De Seniorenclub is het eerste bejaardentehuis voor
honden en katten in Nederland. De “Club” is in eerste
instantie opgezet voor de opvang van dieren waarvan
de eigenaar niet meer in staat is te zorgen,
bijvoorbeeld doordat de eigenaar zelf in een
bejaarden- c.q. verpleeghuis opgenomen moest
worden
De “Seniorenclub” is een onderdeel van Stichting
Nationale Dierenzorg te Wassenaar welke in 1926
werd opgericht door enige hofdames van onze
toenmalige Koningin Wilhelmina.
Ook onze bejaarde of door een ongemak, moeilijk te
plaatsen asieldieren vinden hier een warme mand.
Het adoptiefonds helpt, helpt u mee?
U kunt testamentair vastleggen dat Stichting Nationale
Dierenzorg de zorg voor uw dieren overneemt, mocht
dat nodig zijn.
Kijk voor meer informatie op www.seniorenclub.nl.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met Inez de Ligt (directeur) inez@ndz.nl of 070 517 9852

Zoekt u een goed
doel in uw leven?
Doe de DonatieTest op cbf.nl en vind een Erkend Goed
Doel dat bij u past
Een Erkend Goed Doel draagt bij aan een betere wereld,
gaat zorgvuldig om met geld en legt verantwoording af.
Toezichthouder CBF controleert de kwaliteitseisen door
goede doelen jaarlijks te checken en eens in de drie jaar
uitgebreid te toetsen.

Zorg uit handen nemen

Ons doel is om met de Erkenning de donateur een zorg uit handen
te nemen. De Erkenning geeft aan dat je als goed doel de basis op
orde hebt en dat je doet wat je hebt beloofd.

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

Ziet u het CBF-logo? Dan kunt u gerust geven. Meer weten of de test doen? Ga naar cbf.nl

CBF_Najaarscampagne_Advertentie_181x129.indd 1
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Belasting
betalen?
Ok, maar
niet te
veel!
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10 praktische
tips voor
schenken en
nalaten
Is het slim te schenken bij
leven en de kinderen niet
te laten wachten op de
erfenis? Soms wel. Geef
je de fiscus het nakijken
als je schenkt aan een
goed doel? Klopt meestal
ook. Hoe zit het precies
met schenken bij leven (of
nalaten als u er niet meer
bent)? Wie rekent wat af
met de fiscus?
Tekst Roel Smit
Beeld iStockphoto
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1
Wie betaalt de
belasting?
Bij schenken en bij nalaten
is degene die ontvangt belas
tingplichtig. De hoogte van de
belasting hangt vooral af van
de relatie tussen de schenker/
erflater en de ontvanger. Het
principe is: hoe dichterbij, hoe
lager de belasting.

2
Afhankelijk van uw relatie
tot uw erfgenamen gelden
verschillende tarieven (10 tot
40 procent) en verschillende
vrijstellingen.
Stel, u heeft een echtgenoot
en twee kinderen en u heeft
geen testament laten maken.
De wet bepaalt dan dat uw
vermogen (geld en goederen)
wordt toebedeeld aan uw
echtgenoot (de langstlevende).
Uw twee kinderen krijgen op
hem of haar een vordering (elk
van een derde van de nalaten
schap), die pas opeisbaar is
bij het overlijden van deze
echtgenoot.
Het kan echter zijn dat nu al
de erfbelasting om de hoek

3
Kunnen we via een
testament de erfbelas
ting beperken?
Met een testament kan de
betaling van belasting, af
hankelijk van een aantal
persoonlijke factoren, worden
verschoven naar het moment
dat beide ouders zijn over
leden. Bij een zogenoemd
tweetrapstestament wordt
de langstlevende partner tot
enig erfgenaam benoemd.
De kinderen krijgen dan
geen vordering en ontvangen
beide nalatenschappen als de
tweede ouder is overleden en
deze nog iets nalaat. Pas dan
betalen zij erfbelasting, waar
voor twee vrijstellingen (want:

twee erfenissen, van vader én
moeder) gelden. De notaris
kan u vertellen of een derge
lijk testament voor u gunstig is.
Daarnaast kunt u in een testa
ment opnemen dat de geld
vorderingen van uw kinderen
opeisbaar worden op het
moment dat de langstlevende
langdurig wordt opgenomen
in een verzorgingsinstelling.
Wanneer de kinderen hun
geldvorderingen opeisen,
neemt het vermogen van de
langstlevende af, waardoor
de eigen bijdrage voor de Wet
langdurige zorg (voorheen
AWBZ) mogelijk lager wordt.

4
Hoe kan ik ervoor
zorgen dat mijn kin
deren zo min mogelijk
erfbelasting betalen?
Het beste advies dat we
kunnen geven, is: laat u
hierover adviseren door een
deskundige, bijvoorbeeld een
notaris, een estate planner
of een belastingadviseur. Het
kan echter zeker verstandig
zijn om bij leven al een deel
van het vermogen weg te
schenken. Wat u bij leven vrij
gesteld schenkt, kan niet meer
belast worden met erfbelas
ting. Door slim om te gaan met
schenkingen kunt u het bedrag
dat uiteindelijk bij de begun
stigden terechtkomt substan
tieel verhogen. Dat geldt zeker
bij wat grotere vermogens.
Door de schenkingen te sprei
den, kunt u maximaal >>

BELASTING BETALEN? OK, MAAR NIET TE VEEL!

Hoeveel moeten mijn
erfgenamen na mijn
overlijden afrekenen
met de fiscus?

komt kijken. Erfgenamen
hoeven alleen erfbelasting te
betalen als zij meer erven dan
de vrijstelling van 671.910 euro
(bedrag in 2021). Als de langst
levende ouder alle bezittingen
erft, krijgen de kinderen een
geldvordering (een tegoedbon).
Als die vorderingen hoger zijn
dan de vrijstelling voor kinde
ren (21.282 euro, in 2021), dan
moet meestal direct worden
afgerekend met de fiscus.
Omdat de kinderen de erfenis
nog niet uitbetaald hebben ge
kregen, moet de langstlevende
deze erfbelasting betalen. Dit
kan een ongewenste situatie
zijn, bijvoorbeeld als er geen
liquide middelen zijn om
dat het hele vermogen in de
woning zit.
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Parkinson
stoppen
begint nu.
ParkinsonNL gaat grenzen
verleggen in het leven van
mensen met parkinson. En dat
is nodig want parkinson is de
snelst groeiende neurologische
aandoening in Nederland. Doe
mee en draag op een bijzondere
manier bij aan onderzoek,
innovatie en voorlichting.
www.parkinson.nl
“Mijn wereld stortte even in toen
ik hoorde dat ik parkinson had.
Wat moet ik hiermee? Dan heb je
twee opties. In het zand duiken
of er wat van maken. En voor dat
laatste heb ik gekozen! Daar heb
ik geen spijt van. Daarom steun
ik onderzoek naar parkinson via
mijn testament. Parkinson
stoppen begint nu.’
Mevrouw Doorn,
parkinsonpatiënt

Meer informatie over ParkinsonNL en hoe u kunt
steunen met schenkingen en nalatenschappen?
Bel of mail met Jolanda van der Velde:
033-3032956 of jolanda.vandervelde@parkinson.nl

Een ‘jubelton’ moet gebruikt
worden voor de woning of voor
het aflossen van de hypotheek
profiteren van lagere tarieven
en optimaal gebruikmaken
van de vrijstellingen in het
schenkingsrecht. Maar pas op:
ook hier gelden beperkingen!

5
Als er toch erfbelasting
betaald moet worden,
hoeveel dan?

6
Dan toch maar
schenken vóórdat ik er
straks niet meer ben?
Dat kan slim zijn, maar over
leg dit met een deskundige
(notaris, estate planner of uw
belastingadviseur).
Over schenkingen moet
immers ook belasting betaald
worden. Er gelden echter vrij
stellingen. De basisregels zijn:
kinderen (ongeacht leeftijd)
mogen jaarlijks 6.604 euro
(bedrag 2021) belastingvrij
ontvangen. Wie zijn twee
kinderen tien jaar lang het
maximum schenkt, schuift
dus zonder tussenkomst van
de fiscus zomaar meer dan
een ton door naar de volgende
generatie.
Daarnaast is het mogelijk
om kinderen tussen 18 en
40 jaar eenmalig 26.881 euro
(bedrag 2021) belastingvrij te
schenken. Dat kan overigens
ook een schenking op papier
zijn. Dat laatste kan handig
zijn wanneer u als ouder dat
geld eigenlijk niet contant hebt
liggen of het nog niet echt weg
wilt geven. Door een toezeg
ging van schenking te doen,

wordt op papier een schuld
aan het kind gecreëerd. Over
die schuld moet de ouder wel
elk jaar rente betalen. Het
voordeel is dat het kind straks
minder erfbelasting betaalt,
mits de schenking op papier
via de notaris gaat.
Wordt het geldt gebruikt voor
de eigen woning dan is de
vrijstelling voor giften aan
kinderen eenmalig 55.996 euro
(2021).
Slim schenken betekent ook
dat u optimaal gebruikmaakt
van de mogelijkheden voor
verhoogde vrijstelling. U mag
iedereen die u hiervoor in
aanmerking wilt laten komen
(hoeft dus geen familie te
zijn), mits tussen 18 en 40 jaar,
eenmalig 105.302 euro (bedrag
2021) belastingvrij schenken.
Deze ‘jubelton’, zoals ze wel
wordt genoemd, moet de
ontvanger dan wel gebruiken
voor zijn woning of voor het
aflossen van de hypotheek. Let
hierbij heel goed op de precie
ze voorwaarden.

7

BELASTING BETALEN? OK, MAAR NIET TE VEEL!

Zoals gezegd is de fiscus het
vriendelijkst voor partners.
Dat wil zeggen: mensen die
met elkaar gehuwd zijn,
een g
 eregistreerd partner
schap zijn aangegaan of een
notarieel samenlevingscon
tract hebben gesloten. Zij
hoeven over de eerste 671.910
euro (bedrag in 2021) geen
belasting te betalen en over
het meerdere 10 procent.
Wordt het belastbare bedrag
hoger dan 128.751 euro (be
drag in 2021) dan moet over
het meerdere 20 procent wor
den afgerekend met de fiscus.
Het is de moeite waard om te
kijken hoe u die vrijstelling
optimaal kunt benutten ten
behoeve van de langstlevende
partner in een testament.
Kinderen vallen in hetzelfde
belastingtarief (10 tot 20 pro
cent) als partners. Hun
vrijstelling is echter een stuk
lager: 21.282 euro (bedrag
2021). Voor een gehandicapt
kind dat grotendeels door de
overleden ouder onderhouden
werd, is de vrijstelling overi
gens drie keer zo hoog. Voor
ouders geldt een vrijstelling
van 50.397 euro (bedrag 2021).

Zij erven echter pas als er
geen partner of kinderen zijn.
Voor alle overige partijen is de
vrijstelling voor erfbelasting
slechts 2.244 euro (bedrag
2021). De tarieven voor deze
groep liggen ook aanzienlijk
hoger (30 tot 40 procent).

Is de fiscus
vriendelijker voor
goede doelen dan
voor mijn familie?
In zekere zin wel. Goede
doelen hoeven geen schenken erfbelasting te betalen. Dat
wil zeggen: goede doelen met
de status van algemeen nut
beogende instelling (ANBI).
Met andere woorden: wat u >>
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Check altijd of een goed doel
een ANBI-status heeft
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geeft of nalaat, komt ook echt
volledig ten goede aan het
doel. Hebben we het over een
erfenis, dan moet het goede
doel wel met name genoemd
worden in het testament dat
u bij de notaris hebt laten op
stellen. Het is handig om bij de
Belastingdienst (www.belas
tingdienst.nl) even te checken
of het doel dat u in gedachten
hebt inderdaad nog steeds de
ANBI-status heeft. Dat veran
dert nog weleens.
Ook sociaal belang beharti
gende instellingen (SBBI’s)
hoeven geen erf- en schenk
belasting af te dragen. SBBI’s
zijn geen goede doelen, maar
organisaties die een bepaalde
maatschappelijke waarde heb
ben, zoals zangkoren, buurt
verenigingen, hobbyclubs en
dergelijke. Ook goed om even
te checken.
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8
Is een gift aan een
goed doel voor mijzelf
fiscaal aantrekkelijk?
Als u bij leven een bedrag
schenkt aan een goed doel,
dan kunt u deze gift onder
voorwaarden aftrekken van de
inkomsten- of vennootschaps
belasting.
Een van die voorwaarden is
dat de instelling die de gift
ontvangt bij de Belasting
dienst geregistreerd staat
als ANBI (of als ‘culturele
ANBI’, waarover straks nog
wat meer). Giften aan SBBI’s
zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Wél aftrekbaar zijn giften aan
een ‘Steunstichting SBBI’. Dit
zijn speciale stichtingen die
worden opgericht om geld op
te halen voor bijvoorbeeld een
jubileumfeest.
Een andere voorwaarde is dat
u de gift vrijwillig doet en dat
u er niets voor terugkrijgt. Als
u dus bij een patiëntenvereni
ging een speciaal kookboek
koopt of als u een lot koopt in
een loterij, dan zijn dit geen
aftrekbare giften.

9
Hoe groot is mijn
fiscale voordeel bij
schenkingen aan een
goed doel?
Er zijn voor de Belastingdienst
twee soort schenkingen aan
goede doelen.
De eerste is de eenmalige
schenking. Een geschonken
bedrag is pas aftrekbaar
wanneer het meer is dan
1 procent van het belastbaar
inkomen (met een minimum
van 60 euro). Schenkingen in
één kalenderjaar mogen bij
elkaar worden opgeteld en de
totale aftrekbare schenking is
maximaal 10 procent van het
inkomen.
De tweede categorie is die
van de periodieke schenking.
Dan geeft u minimaal vijf jaar
achtereen (minimaal eens per
jaar) aan hetzelfde goede doel.
Het leuke daarvan is dat dan
de hele gift aftrekbaar is; er
geldt dus geen drempel.
Een voorwaarde is dat u de

periodieke gift laat vastleg
gen in een notariële akte of
(ondershandse) schenkings
overeenkomst. Een model
daarvoor is te vinden op de
website van de Belastingdienst
of bij veel goede doelen ver
krijgbaar.

10

Ik hoorde dat het
fiscale voordeel nog
groter kan zijn voor
wie schenkt aan een
culturele instelling.
Klopt dat?
Dat is juist. De overheid wil
op die manier de cultuur
in Nederland stimuleren.
Als u een gift doet aan een
culturele instelling (met een
ANBI-status), mag u voor het
berekenen van de aftrek deze
gift verhogen met 25 procent.
Voor deze verhoging geldt een
maximum van 1.250 euro.
Het maakt hierbij niet uit of
u een gewone gift doet of een
periodieke gift, of beide. Voor
gewone giften geldt wel het
drempelbedrag. De verhoging
die u krijgt voor de gift telt niet
mee voor de berekening van
uw maximum voor gewone
giften.
Bij een gift van bijvoorbeeld
2.000 euro mag dus 2.500 euro
als aftrekpost worden opge
voerd.
Of een instelling een cultu
rele ANBI is, kunt u nagaan
via de website van de Belas
tingdienst. Let op: kerken en
kerkelijke instellingen zijn
geen culturele ANBI’s. <<

Het begin van iets moois
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en
natuur te laten leven. Ieder jaar steunen we ruim 3.500 mooie intiatieven in het héle land.
Of het nu gaat om een tentoonstelling van internationale allure of om de vrolijke noten van
een harmonie die een dorp tot leven brengen: wij ondersteunen, als dat nodig is.

DESKUNDIG, DUURZAAM EN VEELZĲDIG

We zijn deskundig op het gebied van beeldende kunst, theater, muziek, literatuur,
�ilm, natuur en erfgoed. We vinden het belangrijk dat we samen met schenkers
cultuur en natuur behouden, versterken én de kans geven om te innoveren.
Talentontwikkeling heeft onze extra aandacht. Dankzij enkele grote schenkers
is het Prins Bernhard Cultuurfonds de grootste particuliere beurzenverstrekker
van Nederland.

SCHENKEN: NU OF STRAKS

Schenken aan het Cultuurfonds kan op veel manieren, elke gift is welkom.
Verder kunt u ons opnemen in uw testament. Bijzonder zijn onze CultuurFondsen op Naam,
een fonds binnen het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een CultuurFonds op Naam kunt u
instellen bij testament maar óók bij leven. Zo kunt u zelf meemaken wat u met uw bijdrage
mogelijk maakt. Al ruim 450 schenkers gingen u voor.
Onze adviseurs denken graag met u mee, zodat u uw schenking goed kunt voorbereiden.

ONTMOETEN OF (BEELD)BELLEN

Bent u benieuwd hoe u aan het begin van iets moois kunt staan?
Op onze website vindt u meer informatie www.cultuurfonds.nl/mijnbegin
U kunt ons ook mailen via mecenaat@cultuurfonds.nl
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‘In mijn
testament
staat een
goed doel’
U kunt het doen omdat u geen
kinderen hebt. U kunt het ook
doen omdat u het goede doel
sowieso de moeite waard vindt.
Voor het opnemen van een
goed doel in uw testament, zijn
veel redenen denkbaar. Veel
Nederlanders doen het. Drie van
hen vertellen waarom.

Teksten Barbara Schilperoort
Fotografie Marcel Molle
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‘IK LAAT IETS
NA WAARVAN
DIEREN EN
HUN BAASJES
BETER
WORDEN’

‘V

an de ene dag op de
andere belandde ik op
de operatietafel. En op
de IC. Zo’n hartgezwel
is in veel gevallen levensbedrei
gend. Mijn zus begeleidde me,
maar had geen idee wat ze moest
doen wanneer het verkeerd zou
aflopen. Ik ben alleenstaand, had
niks geregeld.
Gelukkig bleek het gezwel
goedaardig, al blijft het een
riskante ingreep. Inmiddels ben ik
hersteld, mijn hart is gezond. Toch
kan ik niet langer fulltime werken.
Mede daarom ben ik me aan het
oriënteren op ander werk, zoek
waar mijn passie ligt, waarvan ik
zoveel mogelijk energie krijg.
Van kinds af aan ben ik gek op
dieren. Mijn ouderlijk huis stond
in een dorp. Er was meer dan ge
noeg ruimte voor honden, katten,
konijnen, vogeltjes. Toen ik op
mezelf ging wonen, naar de stad
verhuisde, nam ik een kanarie
pietje. Later ook een kat, omdat ik
last van muizen kreeg. En ik ont
dekte dat een kat helemaal niet
afstandelijk is, maar ook knuffelig
en dat je er een hechte band mee
kunt krijgen. Een openbaring.

(56, coach, supervisor)
benoemt (ook) Amivedi in haar
testament. Amivedi is een
vrijwilligersorganisatie die zich
sinds 1933 inzet voor vermiste
en gevonden huisdieren in
Nederland. Het doel van Amivedi
is hond, kat, vogel, knaagdier of
ander huisdier zo snel mogelijk
te herenigen met zijn of haar
baasje.

‘IN MIJN TESTAMENT STAAT EEN GOED DOEL’

Carina van Loon

Na mijn operatie wilde ik de
dingen goed regelen. Een levens
testament en testament opstellen,
daarin goede doelen opnemen. Zo
kwam ik bij Amivedi terecht, een
organisatie van vrijwilligers die
helpt bij het zoeken naar wegge
lopen of weggevlogen huisdieren.
En het zoeken naar de baasjes
van gevonden dieren. Stel je voor
dat je je huisdier kwijt bent. Dat je
niet weet of het nog leeft, gewond
is. Die paniek die ook zo’n dier
moet voelen. Daarom is het werk
van Amivedi zó belangrijk. Ik vind
het een heel fijn idee om iets
na te laten waar dieren en hun
baasjes beter van worden. Op het
moment dat katten kwijtraken en
niet gevonden worden, worden
het zwerfdieren. Vorig jaar heb ik
twee zwerfkatten in huis geno
men. Zo is de cirkel weer rond.’
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Vegetarisch leven
spaart dieren

Help ons dieren laten leven, ook in de toekomst,
met uw nalatenschap
De Vegetariërsbond is de organisatie die de belangen van honderdduizenden
vegetariërs behartigt. Hierdoor is de organisatie dé autoriteit qua vegetarisch
eten. Wij ondersteunen bovendien de nu al ruim 5 miljoen mensen die regelmatig vegetarisch eten, onder meer via ons platform lekkervega.nl.
Een vegetariër bespaart in 1 leven (gemidd. levensverwachting 81,8 jaar) circa:
•
•
•
•
•

vleeskuikens, overige kippen, kalkoenen, en overig pluimvee
varkens
schapen, lammeren, geiten
volwassen runderen (koeien, vaarzen, stieren)
kalveren
Totaal aantal dieren

1.158
32
5
4
1
1.199

Wilt u meer weten over nalaten aan De Vegetariërsbond?
Ga naar www.vegetariers.nl/nalaten of e-mail naar info@vegetariers.nl

Uw vermogen om

onafhankelijk te maken
Ook als u er niet meer bent, hebt u het
vermogen om thuis te geven. Hoe groot
of hoe klein dit vermogen ook is, uw
nalatenschap maakt een groot verschil
voor kwetsbare mensen in Nederland.

Wilt u meer weten?
Lees alles over thuisgeven en
onze projecten die omzien naar
de meest kwetsbare mensen
in Nederland. Vraag de brochure
gratis en geheel vrijblijvend
aan via: kansfonds.nl/nalaten

h

Thuisgeven
Uw nalatenschap helpt Kansfonds thuis
te geven. Thuisgeven door jongeren die
dak- en thuisloos zijn veilig onderdak te
geven. Of door jonge moeders te helpen
onafhankelijk te zijn. Zo helpt u mensen
zoals Jessie. Zij belandde op straat. Geen
huis, geen geld en geen werk. Het project
Lumens bood haar de nodige ondersteuning
om behalve een huis ook een diploma en
een baan te bemachtigen. Uw nalatenschap
helpt Kansfonds dit soort projecten
mogelijk te maken.

Nalaten
U hebt ook het vermogen om thuis te geven.
Met uw gift of nalatenschap. We gaan graag
met u in gesprek over hoe uw nalatenschap
voor 100% besteed wordt aan kansrijke
projecten die omzien naar kwetsbare mensen.
Meer weten?
Bel dan met Mariëlle Appel, adviseur filantropie:
035 624 96 51 of e-mail: m.appel@kansfonds.nl
Of lees meer over de mogelijkheden om Kansfonds
in uw testament op te nemen in onze brochure
‘Nalaten aan Kansfonds’. Deze vraagt u geheel
vrijblijvend aan via kansfonds.nl/nalaten

www.kansfonds.nl
info@kansfonds.nl
IBAN: NL20 INGB 0660 9712 40

‘A
‘In mijn
testament
staat een
goed doel’

ls kleine meisjes gingen
mijn zus en ik al met
mijn vader en opa mee
naar de notaris als er
zaken geregeld moesten worden.
Ook toen een tante stierf en mijn
vader als executeur-testamentair
haar nalatenschap moest regelen.
Toen ik later ging samenwonen,
trouwen, scheiden, sprak het van
zelf om afspraken vast te leggen
bij een notaris. Om een testament
op te maken. En daarin een goed
doel op te nemen. Mijn ouders
vroegen als verjaarscadeau al een
gift voor de kankerbestrijding.
Een ziekte waaraan zij beiden
overigens zijn overleden.

‘VOEDINGSTIPS
HEBBEN MIJN LEVEN
ALS KANKERPATIËNT
VERRIJKT’

En waaraan ook ik lijd. Een paar
jaar geleden is uitgezaaide eier
stokkanker vastgesteld. Operaties,
chemokuren. Het was zwaar, heel
zwaar. Ik was doodziek. Dan kom
je totaal verzwakt alleen thuis.
Een maatje leerde me hoe je met
een stoma omgaat. Ik ontdekte
het bestaan van een vereniging
van lotgenoten. En hoe waardevol
dat contact is.

Ik voel me fit. Dagelijks maak ik
wandelingen met de hond van
mijn buurvrouw, die dat zelf niet
goed kan. Ik ben zelf een maatje
voor een oude dame. We drinken
samen koffie, ik verzorg de lunch,
geef de planten water.
Dagelijks geniet ik van mijn
woonboerderij in het rivierenland,
met rondom uitzicht over dijken
en weilanden. Al is een vlekje
ontdekt en moet ik binnenkort
weer aan de chemo.’

‘IN MIJN TESTAMENT STAAT EEN GOED DOEL’

Maar ik deed nóg een belangrijke
ontdekking. Hoe je door op je
voeding te letten de kwaliteit van
je leven enorm kunt verbeteren.
Ik moet bijvoorbeeld voldoende
eiwitten en vezels binnenkrijgen.
Mag weinig rood vlees eten, moet
voldoende bewegen. Het positieve
effect van een goed dieet is
bewezen. Dankzij onderzoek door
het Wereld Kanker Onderzoek
Fonds. Zulke tips hebben mijn
leven verrijkt. Daarom benoem ik
niet alleen de Stomavereniging
maar vooral ook dit Wereld
Kanker Onderzoek Fonds in mijn
testament.

Maryam Boer
(63), benoemt het Wereld Kanker Onderzoek
Fonds in haar testament. Het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds houdt zich al meer dan
25 jaar bezig met de relatie tussen voeding,
lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en
kanker. Het fonds vertaalt resultaten
van onderzoek naar richtlijnen en adviezen
voor de preventie en overleving van kanker.
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Maak verschil voor
het leven
Piet doneerde zijn nier aan zijn kleindochter. In Voortleven
vertellen Nikki en hij over hun bijzondere band. Verder
leest u hoe wij als Nierstichting willen voortleven en de
innovatieve projecten waar wij aan werken. Ook vindt u
meer informatie over nalaten.
Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/voortleven
of bel Cindy Letschert 035 697 80 74

‘L
‘In mijn
testament
staat een
goed doel’

aten we een goed doel
opnemen in ons testa
ment, stelde mijn vrouw
voor, we zijn maar met
zijn tweeën. Altijd al steunden we
organisaties die goed doen voor
mens en dier. Vele krijgen nog
jaarlijks een bedrag. Maar onze
nalatenschap is bestemd voor de
Nederlandse Brandwondenstich
ting. Een nicht is levend verbrand
toen haar schort vlamvatte bij de
kachel.
Mijn vrouw en ik groeiden op
in de Nijmeegse bovenstad, in
dezelfde straat, maar ontmoetten
elkaar pas toen ik bij de marine
was. Later ben ik overgestapt
naar de luchtmacht. Zij kon er niet
goed tegen dat ik vaak zo lang
van huis was. Ook samen zagen
we veel van de wereld.
Een tijdlang brachten we de
wintermaanden in Spanje door.
Op doktersadvies, want mijn
vrouw was vaak ziek.
Op een nacht viel ze in de bad
kamer, moest naar het ziekenhuis
waar ze een bloedvergiftiging
opliep. Zestig jaar waren we
samen geweest.

Gerard van Kleef
(85, gepensioneerd
beroepsmilitair)
benoemt de Nederlandse
Brandwondenstichting in zijn
testament. De Nederlandse
Brandwonden Stichting wil
brandwonden voorkomen
en het leed ten gevolge
van brandwonden tot een
minimum beperken.

Nu woon ik hier alweer vier jaar
alleen. Wassen, strijken, koken
doe ik zelf. Mijn hulp, hij komt
hier al 25 jaar, doet het zwaardere
werk.
Mijn grootste hobby is borduren,
al sinds mijn derde jaar. Ja, ook
bij de marine ging ik daarmee
door. Tijd zat op zee. Mijn hele
huis hangt vol. Vroeger breide ik
ook veel. En ik naaide jurken voor
mijn vrouw. Dat is nu niet meer
nodig.
Ik ben een echte Einzelgänger.
Maar toch… Weet je wat het
ergste is? Dat onze oude vrienden
en kennissen niet meer komen.
Ik zag ze voor het laatst op de
begrafenis.
Poes Minoes slaapt naast me,
op de plaats van mijn vrouw. Elke
ochtend begroeten we elkaar met
een high five. De secretaresse van
de Nederlandse Brandwonden
stichting heeft beloofd om voor
haar te zorgen wanneer mij iets
overkomt. Maar voorlopig ben ik
van plan om 100 te worden. Dan
vind ik het wel genoeg.’

‘IN MIJN TESTAMENT STAAT EEN GOED DOEL’

‘EEN NICHT
VERBRANDDE
LEVEND TOEN
HAAR SCHORT
VLAMVATTE’
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EEN GOED DOEL IN UW TESTAMENT:
HOE KIEST U DAT?
Tekst Roel Smit

1. BEPAAL HET G
 EWENSTE DOEL
‘In mijn
testament
staat een
goed doel’

Bij het maken van een keuze kan de
digitale Geefwijzer (een samenwerking
van het Kenniscentrum Filantropie en het
magazine Goed Geregeld!) een hulpmiddel
zijn (www.goedgeregeldmagazine.nl).
Hierop presenteren zich ruim 7.000 goede
doelen. Aan de hand van scores kunt
u hier vaststellen hoe transparant een
doel is, hoe professioneel de organisatie
in elkaar zit en wat voor activiteiten het
onderneemt. U kunt ook eenvoudig nagaan
welke goede doelen zich met een bepaald
thema bezighouden. Voor wie zich even
snel wil oriënteren is achter in dit maga
zine een ‘Supplement voor gulle gevers’
opgenomen, waarin een groot aantal
goede doelen zich presenteert.
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2. KIES EEN ERKENDE
ORGANISATIE

U geeft weleens
iets aan een goed
doel. Misschien
zelfs regelmatig.
Maar staat er ook
een goed doel in
uw testament?
En hoe zou u een
keuze kunnen
maken? We geven
7 praktische tips.

5. BESPREEK UW WENSEN
MET FAMILIE EN VRIENDEN
Het kan vervelend zijn als erfgenamen
na uw dood tot de ontdekking komen dat
u een goed doel heeft opgenomen in uw
testament. Soms leidt dat zelfs tot gerech
telijke procedures waarbij erfgenamen
een testament aanvechten en zeggen dat
de erflater het heeft laten opstellen toen
hij dement (en dus wilsonbekwaam) was.
Dat is iets dat u niet moet willen. Praat
daarom over uw voornemen met familie en
vrienden. Dat is vaak minder zwaar dan u
wellicht denkt.

Van belang is na te gaan of een goed
doel de status heeft van Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Alleen in dat
geval komt het volledige bedrag dat u wilt
nalaten ook echt bij het goede doel te
recht, zonder dat de fiscus meeprofiteert.
Heeft de Belastingdienst een goed doel
niet erkend, dan valt het voor de erfbelas
ting onder ‘overige erfgenamen’ en kan de
erfbelasting oplopen tot bijna 40 procent.

6. GA NAAR DE NOTARIS

3. BEPAAL WELK DEEL VAN
DE ERFENIS NAAR EEN GOED
DOEL GAAT

Hoewel niet verplicht, kan het verstandig
zijn een executeur in uw testament te
benoemen. Deze persoon wikkelt na uw
overlijden uw nalatenschap af. Vraag deze
persoon vooraf of hij of zij daadwerkelijk
de taken van het executeurschap wil en
kan uitvoeren. Dat mag namelijk altijd
geweigerd worden.

Dat kan op twee manieren: door het
goede doel aan te wijzen als erfgenaam
(wellicht samen met anderen) of door het
goede doel een legaat toe te wijzen. Zo’n
legaat kan een geldbedrag zijn, maar
bijvoorbeeld ook een huis of een schilderij.
Benoemt u een goed doel tot erfgenaam,
dan heeft het daarmee recht op een
deel van de totale nalatenschap (dus het
geheel van bezittingen en schulden). Een
goed doel zal de erfenis alleen aanvaarden
onder de voorwaarde (benificiair) dat de
bezittingen groter zijn dan de schulden.

4. VERGEET UW KINDEREN NIET
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helft van wat een kind zou krijgen als het
niet onterfd was. Wie dus kinderen heeft,
kan maximaal de helft van zijn vermogen
nalaten aan een goed doel.

Wie kinderen heeft, kan niet zijn hele ver
mogen nalaten aan een goed doel. Eigen
kinderen (of kleinkinderen in hun plaats
als een kind is overleden) hebben altijd
recht op een zogeheten legitieme portie,
zelfs als ze onterfd zijn. Die portie is de

Vergeet niet om uw wensen in een testa
ment vast te laten leggen bij de notaris.
Het is de enige manier om iets na te laten
aan een goed doel en ervoor te zorgen
dat uw nalatenschap niet volgens de
wettelijke regels van het erfrecht wordt
verdeeld over kinderen, kleinkinderen,
ouders et cetera. Bij de notaris kunt u
precies vastleggen hoe u het wilt, uiter
aard binnen de kaders van de wet.

7. INFORMEER HET GOEDE DOEL
U bent uiteraard niet verplicht om het
goede doel op de hoogte te stellen, maar
een goed doel hoort graag als het in uw
testament is opgenomen. Als dit bekend is,
kan het goede doel u nog meer betrekken
bij activiteiten. Contact opnemen met het
goede doel is ook belangrijk als u in uw
testament een speciale bestemming van
uw nalatenschap heeft opgenomen, als u
bijvoorbeeld wilt dat het geld wordt be
steed aan de bestrijding van een bepaalde
ziekte, de opvang van een bepaald type
dieren et cetera. Het goede doel kan u dan
vertellen of dit mogelijk is. <<

“Onze zoon leeft voort via deze reddingboot”
Het gezin Wijsenbeek had een gezamenlijke passie: zeilen.
Maar toen ze terugkwamen van een zeilwedstrijd,
gebeurde er iets verschrikkelijks: ze werden aangereden
en dit ongeluk werd hun tienerzoon Nikolaas fataal…
“Het was het begin van een inktzwarte periode”, vertelt
vader André. Het water bood het getroffen gezin troost.
“We waren al heel lang donateur van de KNRM.
En het leek ons een prachtig idee om een stap verder
te gaan en een reddingboot te schenken.”

Die boot, de Nikolaas Wijsenbeek, kwam er in 2009.
“De schenking was in de eerste plaats bedoeld als
In Memoriam, maar het heeft ons ook veel positivisme
gebracht”, aldus moeder Hetty. “Onze zoon leeft voort
via deze reddingboot.”
André en Hetty zijn ‘gewone’ mensen die buitengewone
dingen doen voor de KNRM. Hun verhaal staat in het boek
“Wie goed doet…”. Een eerbetoon aan mensen die ons
werk op een bijzondere manier steunen.

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Ga naar www.knrm.nl/boek of stuur vrijblijvend deze bon op.

Bestel vandaag nog GRATIS het
inspirerende verhalenboek!

Ja, ik wil graag een
vrijblijvend persoonlijk
gesprek over schenken of
nalaten met Cora Bartels
of Cees Prins.

Achternaam

Voorletters

m/v

Straat
Postcode
Telnr.

Woonplaats
E-mail

Stuur deze bon in een envelop naar de KNRM, t.a.v. Cora Bartels,
Antwoordnummer 507, 1970 WB IJmuiden. Een postzegel is niet nodig.
Wij leggen uw gegevens vast om uitvoering te geven aan uw aanvraag en u op passende wijze op
de hoogte te houden van onze werkzaamheden en fondsenwervende acties. Als u daar geen prijs op
stelt, kunt u een e-mail sturen naar donateur@knrm.nl. Zie ook: www.knrm.nl/privacy-statement.

CA 404
CA274

Ja, ik ontvang graag
gratis het boek
“Wie goed doet...,
waarom heten reddingboten zoals ze heten”.

Bestel nu
gemakkelijk
online!
w w w.knrm.n
l/
boek
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Ze blijven onder de
radar. En misschien
bestaan ze daarom
al zo lang. Goede
doelen die hun
oorsprong vonden in
de Middeleeuwen.
De redactie van Goed
Geregeld speurde er
drie op.

A

mersfoort telt veel nog
steeds functionerende
organisaties waarvan de
geschiedenis teruggaat
tot de late M
 iddeleeuwen.
Zo dateert het Sint
Pieters en Bloklandgast
huis uit 1390. De geschiedenis van
het hofje De Armen de Poth gaat
terug tot 1350, die van het Johan
van Oldenbarnevelt Gymnasium tot
1376. Bijzonder is het Capittel van
Sint-Joris uit 1337; waarschijnlijk
het enige kapittel in Nederland dat
niet alleen de reformatie, maar ook
de Franse tijd overleefde.

Tekst Peter Boorsma
Beeld Het Capittel van
Sint-Joris, Rob Smulders,
Fred van Kan, iStockphoto
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Het Capittel
van Sint-Joris
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(Amersfoort)

Café Onder de Linde
was vroeger een
kanunnikenhuis

Deel van de oprichtingsakte
van het Capittel met de zegels
van de bisschop, de domproostaartsdiaken, het Domkapittel en de
stad Amersfoort uit 1337. Het wordt
bewaard in het Utrechts Archief

Het Capittel van Sint-Joris is ge
sticht toen de Utrechtse bisschop
in 1337 de Amersfoortse Sint-
Joriskerk verhief tot kapittelkerk.
Dat betekende organisatorische
en financiële onafhankelijkheid
en erkenning voor het feit dat
Amersfoort was uitgegroeid tot een
belangrijke stad.
Een kapittel oefende het geestelijk
gezag uit in een stad. De leden kanunniken - verzorgden de getij
denmissen en op hoogtijdagen ook
kerkdiensten. Verder verzorgden ze
– tegen vergoeding – missen aan
de diverse altaren in de kapittel
kerk. Ze woonden meestal in een
kapittelvrijheid of immuniteit: een
eigen territorium met bijzondere
rechtsbescherming. In Amersfoort
was dit de Papenhofstede, ten
noorden van de Sint-Joriskerk.
Eén van de kanunnikenhuizen – het
tegenwoordige café Onder de Linde
– staat er nog steeds.
Iedere kanunnik kreeg een
prebende; een aandeel in de jaar
lijkse opbrengst van het vermogen.
Dat vermogen kwam voort uit
schenkingen, erfenissen en betalin
gen voor het opdragen van missen.
De opbrengsten bestonden vooral
uit pachten, huren en tienden.

Nadat Jan van Nassau in 1579
Amersfoort tot overgave had
gedwongen en het stadsbestuur
protestants werd, werden alle
uitingen van het katholieke geloof
verboden. Het Capittel wist zich te
handhaven, maar het stadsbestuur
kreeg er wel steeds meer grip op.
In 1616 stierf de laatste katholieke
kanunnik en sindsdien werden
vooral zonen van de Amersfoortse
elite benoemd tot kanunnik, met
het oog op de jaarlijkse prebende.
Daar hoefde niet langer een tegen
prestatie tegenover te staan.

Interieur Sint-Joriskerk

GOED OUD

Het Capittel wordt bestuurd door
de voorzitter (die de titel van deken
heeft; in casu de burgemeester van
de stad) en vier kanunniken. Twee
van hen vertegenwoordigen het
Burgerweeshuis, twee de Sint-
Joriskerk.

Het wapen van Sint-Joris en
de draak

Foto Rob Smulders

Anno 2021 bezit het Capittel nog
steeds een effectenportefeuille en
zeven hectare gras- en akkerland
onder Hoogland en Bunschoten.
De opbrengsten hiervan gaan voor
twee vijfde naar de vrienden van
de Sint-Joriskerk voor onderhoud
van de kerk. De rest gaat naar de
Stichting Burgerweeshuis – de
rechtsopvolger van Armen Nood
hulp – dat financiële hulp verleent
aan Amersfoortse kinderen uit
onvolledige gezinnen.

Foto Fred van Kan

Armen Noodhulp
Later in de zeventiende eeuw
kwamen er toch veranderingen.
Zo werd in 1632 de zoon van
de kerkmeester benoemd tot
kanunnik, maar afgesproken
werd dat zijn prebende naar de
Sint-Joriskerk zou gaan. In 1669
bepaalde een kanunnik dat zijn
aandeel moest toekomen aan
de Armen Noodhulp. Sommige
kanunniken bleven hun prebenden
opeisen, maar uiteindelijk werd de
druk van de buitenwacht te groot.
Na anderhalve eeuw touwtrekken
gingen alle prebenden naar of de
Sint-Joriskerk of Armen Noodhulp.
Het Capittel was een goede-
doelenorganisatie geworden.

Een nieuwe traditie van het
Capittel is de Sint-Joris
Lezing. In 2020 hield oudKamervoorzitter Gerdi Verbeet
deze lezing

De renten op huizen zijn geleidelijk
afgekocht door de gebruikers. De
jaarrente van 1 gulden en 12 stui
vers die café Onder de Linde moest
betalen, is pas in 1931 gestopt. Het
landbezit is grotendeels verkocht.
Het land De Stadskampen in Leus
den pas in 1989.
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Het leven
verandert!
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Waarom u
over uw graf
heen moet
regeren

IK GA SCHEIDEN, WAT MOET
EVENTUEEL GEREGELD WORDEN?

Wat gebeurt er met uw vermo
gen als u bent gescheiden en
overlijdt? Als er geen testa
ment is en u hebt kinderen,
dan is dat voor hen. Maar als

Een ander punt is dat uw
ex-partner mag profiteren van
de opbrengsten van het ver
mogen dat uw kinderen erven.
Hebt u bijvoorbeeld een be
leggingsportefeuille, dan zou
de ex-partner de dividend
opbrengst kunnen claimen
totdat de kinderen volwassen
zijn. Ouderlijk vruchtgenot heet
dat in jargon. Heeft u daar >>

HET LEVEN VERANDERT!

Erfrechtadvocaat:
Bij een echtscheiding veran
dert er iets fundamenteel tus
sen twee mensen. Let daarbij
in elk geval op twee dingen:
hebt u een testament en zijn
er (minderjarige) kinderen?
In een testament kan de (in
middels ex-)partner benoemd
zijn tot erfgenaam of als
ontvanger van een legaat (bij
voorbeeld een bedrag in geld).
Het kan ook zijn dat dat de ex
is aangewezen als executeur
van de erfenis. Vaak zijn zulke
bepalingen gekoppeld aan het
huwelijk, het geregistreerd
partnerschap of samenleving.
Is de relatie verbroken, dan
gelden zulke zaken ook niet
meer. Maar het staat helaas
niet altijd zo duidelijk in het
testament. Dus goed om dat na
te laten gaan, voor het geval u
onverhoopt komt te overlijden.

zij minderjarig zijn, vallen ze
onder het ouderlijk gezag van
uw ex-partner, die dan het
verkregen vermogen beheert.
Wilt u dat? Prima! Wit u dat
niet? Dan moet u in het tes
tament een bewind instellen
over de erfenis en iemand
anders dan uw ex-partner
aanwijzen als bewindvoerder.
En tot wanneer wilt u dat het
verkregen vermogen uit de
erfenis onder bewind staat?
Totdat de kinderen 18 zijn?
Of misschien langer? Bedenk
daarbij dat meerderjarige kin
deren zo’n bewind vaak met
succes kunnen laten beëin
digen door de rechter als uw
overlijden meer dan vijf jaar
geleden was en zij zelf in staat
zijn het vermogen te beheren.

Het leven verandert. Je staat
alleen, je krijgt
een partner,
kinderen, je gaat
scheiden, er
komt een nieuwe
vriend of vriendin,
en die heeft ook
weer kinderen.
Maar wat gebeurt
er als je er dan
plotseling niet
meer bent? Ook
dat kan gebeuren.
We namen
een paar life
altering moments
door met een
erfrechtadvocaat.
Waarom ook u een
beetje over het
eigen graf heen
moet regeren.
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Meiping vaas, China
Hamerprijs € 82.000,-

Boeddha, verguld brons
Hamerprijs € 19.000,-

H E T G RO O T S T E
VEILINGHUIS
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Door onze persoonlijke en discrete benadering, hét veilinghuis voor al uw kostbaarheden.
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Vaas, Copier
Hamerprijs € 6.000,-
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Hamerprijs € 6.000,-
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Pendule, ca. 1810
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Vaas Daum Nancy
Hamerprijs € 3.800,-

VEILING
RESULTATEN

Spiegeltelescoop,
Hamerprijs € 7.500,-

INBRENGCOMMISSIE

Poul Kjaerholm PK 11
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tot en met
Hamerprijs € ?

verzameling
Hamerprijs € ?
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Hamerprijs € 20.000,-
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Hamerprijs € 17.000,-

Schilderij, Jan Sluijters
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Dekselpot, ca. 1780
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Hamerprijs € 6.500,-

Hermes tas, jaren ‘80
Hamerprijs € 3.000,-

Kandelaren, 18e eeuw
Hamerprijs € 26.000,-

Wanli kom ca. 1600
Hamerprijs € 28.000,-

Schouwklok A’dam
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Kangxi kaststel
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Yixing, 18e eeuw
Hamerprijs € 16.000,-

bezwaar tegen? Dan moet u dit
via uw testament uitsluiten.

IK GA HERTROUWEN, WE HEBBEN
ALLEBEI KINDEREN UIT EEN EERDER
HUWELIJK. EN STRAKS DUS EEN
GEZELLIG, SAMENGESTELD GEZIN.
WAT ZOU IK IN EEN TESTAMENT
MOETEN REGELEN?

Naast het lange wachten
speelt in zulke situaties ook
de onzekerheid. Als de hele
nalatenschap naar de nieuwe
partner gaat, is het maar af
wachten of daar straks nog iets
van over is voor de kinderen.
U kunt in een testament meer
zekerheid geven aan uw kin
deren door aan hen wilsrechten toe te kennen. Stel, in uw
nalatenschap zit een woning
met een waarde van 500.000
euro en dat is ook het bedrag
waarop de kinderen recht
hebben. Als u wilsrechten
heeft toegekend, dan kunnen
uw kinderen verlangen dat
de woning aan hen wordt
overgedragen in zogeheten

Dan nog de vraag: hoe gaat u
om met uw stiefkinderen? Het
komt voor dat partners die een
gelijke positie willen geven als

de eigen kinderen. Daarvoor
laten ze dan een zogeheten
spiegel-testament opstellen;
beiden geven dan over en
weer hun eigen kinderen de
zelfde erfrechtelijke positie als
de kinderen van hun partner.
Maar meestal gaan de partners
niet tegelijk dood. Bedenk dat
na uw overlijden de verhou
ding tussen uw partner en uw
kinderen kan verslechteren
en dat uw partner alle vrij
heid heeft zijn of haar eerder
opgemaakte testament te
wijzigen en uw kinderen “eruit
te halen”. Dat vindt u wellicht
niet wenselijk. Ook op dit punt
kunt u maatregelen nemen in
uw testament.

DE RELATIE MET EEN VAN MIJN
KINDEREN IS HELEMAAL VERSTOORD.
IK WIL DAT KIND UITSLUITEN ALS
ERFGENAAM. KAN DAT?
Erfrechtadvocaat:
Ja, dat kan. Een kind houdt
echter recht op zijn of haar
legitieme portie. Dat is een
vordering in geld. Zo’n kind
wordt dan schuldeiser van de
nalatenschap. Het is uitdruk
kelijk niet een vordering in
goederen. Stel, tot de nalaten
schap behoort een oldtimer,
dan heb je als onterfd kind
nooit recht op die oldtimer,
maar slechts op een deel van
de waarde daarvan.

Laat uw
nieuwe partner
nog iets over
voor uw
kinderen?

Zijn de verhoudingen echt
goed verstoord, dan willen
ouders nogal eens proberen
die zak met geld, de legitieme
portie zo klein mogelijk te
laten zijn. Bijvoorbeeld door
voorafgaand aan een overlij
den schenkingen te doen aan
de kinderen met wie de relatie
wel goed is. Giften aan kin
deren voor het overlijden >>

HET LEVEN VERANDERT!

Erfrechtadvocaat:
Dat ligt eraan wat u belangrijk
vindt. Is er géén testament en
u komt te overlijden, dan gaat
de hele nalatenschap naar de
nieuwe partner. Uw eigen kin
deren krijgen op die nieuwe
partner dan een niet-opeis
bare vordering, waarvan ze
feitelijk eventueel pas kunnen
profiteren als de nieuwe part
ner ook is overleden. Vindt u
dat goed? Prima.
Maar stel dat uw nieuwe
partner veel jonger is dan u;
vindt u het dan goed dat uw
kinderen misschien heel lang
op uw nalatenschap moeten
wachten? Hiervoor zou u iets
kunnen regelen in een testa
ment.

blooteigendom, terwijl uw
nieuwe partner in de woning
mag blijven wonen op grond
van een recht van vrucht
gebruik. Als dan uw nieuwe
partner overlijdt, dan hebben
uw kinderen de eigendom
van de woning. U voorkomt
bijvoorbeeld zo dat uw nieuwe
partner uw hele nalatenschap
opmaakt, bij wijze van spreken
vergokt in het casino, zodat er
straks niets meer over is voor
uw kinderen. Wat u zich moet
afvragen: past het bij mij om
het zo te regelen of vind ik dat
ik de vrijheid van mijn partner
zo te veel beperk?
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Men schaamt zich niet
meer om een erfenis
juridisch aan te vechten
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tellen echter mee bij het vast
stellen van de legitieme portie.
Dat is dus geen optie.
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Het gaat ver om een kind geen
erfgenaam meer te laten zijn.
Er zijn echter ook minder ver
gaande mogelijkheden. U kunt
bijvoorbeeld in uw testament
bepalen dat het ene kind een
groter erfdeel krijgt dan het
andere. Soms kunnen daar
voor ook objectieve redenen
zijn, bijvoorbeeld omdat het
ene kind een groot aandeel
heeft geleverd in de verzorging
op uw oude dag of het ene
kind financieel meer hulp
behoevend is dan het andere.
Erfdelen hoeven niet gelijk te
zijn. Wat ook kan, is dat een
kind weliswaar geen erfge
naam meer is, maar dat hij
of zij wel een legaat (bijvoor
beeld in de vorm van een vast
bedrag) krijgt toebedeeld. Dat
is al iets heel anders dan dat
een onterfd kind zijn of haar
legitieme portie bij broers of
zussen moet opeisen. U kunt
het zo inrichten zoals dat het
beste past bij uw situatie.

IK HEB EEN AANZIENLIJK VERMOGEN
OPGEBOUWD, DAT VASTZIT IN
ONROEREND GOED EN ANDERE
BELEGGINGSOBJECTEN. IK HEB GEEN
PARTNER EN WEL VIER KINDEREN. IK
WEET NIET OF IK HET EEN PRETTIG
IDEE VIND DAT AL MIJN BEZIT NA
MIJN OVERLIJDEN SIMPEL IN VIER
STUKKEN WORDT VERDEELD.
Erfrechtadvocaat:
Er kunnen overwegingen zijn
om een vermogen in stand te
willen houden en niet alles
één-op–één door te schuiven
naar de kinderen. Mede afhan
kelijk van de omvang van het
vermogen zou u dan kunnen
denken over het oprichten

van een familiefonds of een
Stichting Administratiekantoor.
Beide kunnen na uw overlijden
als beheerder optreden van
uw vermogen. De eigendoms
bewijzen van zowel het fonds
als van zo’n stichting hebben
de vorm van certificaten, die
dan de erfenis vormen.
Over de opzet van zulke con
structies kunt u maatwerkaf
spraken maken. Bijvoorbeeld
dat certificaathouders recht
hebben op bepaalde uitkerin
gen (bijvoorbeeld het behaalde
dividend of de vermogens
winst) of dat uit het fonds ge
put kan worden voor bepaalde
doeleinden (bijvoorbeeld stu
dies). Een familiefonds, waarbij
ook nog eens een bestuur moet
worden aangesteld voor het
beheer, is overigens vooral een
interessante optie voor zeer
grote vermogens.

IK BEN NIET GETROUWD EN HEB GEEN
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP.
MIJN VRIENDIN KRIJGT VAN MIJ EEN
KIND. WAAR MOET IK AAN DENKEN?
Erfrechtadvocaat:
Als u niets regelt heeft het
kind niet automatisch de
juridische status van uw kind.
Komt u dan te overlijden, dan
is het kind ook niet uw erf
genaam. En evenmin kan uw
kind aanspraak maken op de
legitieme portie. De moeder of
het kind kunnen dan welis
waar – dus na uw overlijden
– een gerechtelijke procedure
starten tot vaststelling van het
vaderschap, maar dat is een
heel gedoe. En het is soms
ook best lastig te bewijzen,
bijvoorbeeld als uw lichaam
gecremeerd is. Vergelijkend
DNA-onderzoek is dan niet
meer mogelijk.

Vooral bij vermogens die de
moeite waard zijn, zullen kin
deren die nooit als echt kind
erkend zijn, zo’n procedure
nogal eens starten. Worden ze
vervolgens als kind erkend,
dan kunnen ze in elk geval
hun legitieme portie claimen.
Daarvoor geldt echter een ter
mijn van vijf jaar na het over
lijden van de vader. Stel dat de
vaststelling pas wordt gedaan
zes jaar na uw overlijden:
dan is dat gewoonweg te laat.
Daarmee kan het dus allemaal
heel vervelend worden. Simpel
uw kind erkennen is dus het
eerste dat u zou moeten doen.
Dit hoort ook bij nadenken
over uw nalatenschap.<<

De antwoorden in dit artikel
zijn gegeven door Marjolein
Hees, erfrechtadvocaat en
partner bij Banning Advocaten
in ’s-Hertogenbosch. Erfrecht
advocaten staan hun cliënten bij
in zaken rondom erfenissen.
Ze adviseren ook hoe erfrecht
zaken het beste voorkomen
kunnen bijvoorbeeld door advies
te geven over het opstellen en de
inhoud van huwelijksvoorwaarden
en een testament.
Marjolein Hees signaleert dat
mensen over erfenissen sneller
gaan procederen dan vroeger.
Daarvoor zijn meerdere redenen:
de nagelaten vermogens zijn
groter dan voorheen, mensen
zijn mondiger geworden, de
familieverhoudingen zijn losser
geworden en tegelijkertijd is de
schaamte om een erfenis juridisch
aan te vechten ook afgenomen.

Ik zou het mooi vinden
als mijn erfenis voor een
doorbraak in onderzoek
zorgt, ook al ben ik er dan
zelf niet meer.
Twan Hendriks
(74, Parkinsonpatiënt)

Geef hoop met uw nalatenschap
De ziekte van Parkinson is nog ongeneeslijk. Medisch-wetenschappelijk
onderzoek is de enige manier om dat te veranderen. Overweeg daarom
Stichting ParkinsonFonds in uw testament op te nemen.
Uw nalatenschap kan zorgen voor een doorbraak in Parkinsononderzoek.
Daarmee geeft u Parkinsonpatiënten hoop op een betere toekomst.

www.parkinsonfonds.nl

De toegift van Joop Valstar
Meer dan dertig jaar was Joop
Valstar donateur van Aidsfonds.
In 2018 overleed hij, na een kort
ziekbed, op 72-jarige leeftijd. Hij
had Aidsfonds opgenomen in zijn
testament.

“Joop was een heel
fijnzinnig en betrokken
man. Hij liep niet te
koop met zijn steun
aan goede doelen”,
aldus een vriend.
Vlak voor zijn dood besloot Joop
dat hij een afscheidsportret wilde.
Hij vroeg fotograaf Erwin Olaf.
Het resultaat is dit bijzondere
portret. Een paar uur later is Joop
overleden.
Met zijn nalatenschap wilde Joop
eraan bijdragen dat er niemand
meer overlijdt aan aids. Daarom
wordt zijn toegift ingezet voor
wetenschappelijk onderzoek naar
de genezing van hiv. Per jaar
overlijden 690.000 mensen aan de
gevolgen van aids. Dat zijn er 1.890
per dag. Veelal mensen in de bloei
van hun leven.

Verder praten

Over nalaten aan Aidsfonds

Onze specialist op het gebied van
nalaten, Noud Rietman, praat
graag met u verder over uw
vragen en wensen.
Hij is bereikbaar via 06 531 456 54
of via nrietman@aidsfonds.nl.
Of vraag de gratis brochure aan
via aidsfonds.nl/nalaten

Joop Valstar. Foto: Erwin Olaf.

Stichting Aidsfonds – Soa Aids Nederland Postbus 10845, 1001 EV Amsterdam, IBAN NL37 INGB 0000 0089 57

Ondersteunt u ook onderzoek ter voorkoming van
Astma en COPD in de toekomst?

Door uw steun kunt u onderzoek naar longziekten mede mogelijk maken.
Dat kunt u doen door middel van een gift (die onder bepaalde voorwaarden
belastingvrij kan zijn), door middel van een legaat of door Stichting Astma
Bestrijding als erfgenaam aan te wijzen.
Uw giften kunt u overmaken naar rekeningnummer

Stichting

Astma Bestrijding

NL54 GILL 0265 9532 00 (InsingerGilissen Bankiers N.V.)
t.n.v. Stichting Astma Bestrijding te ‘s-Gravenhage.

www.astmabestrijding.nl

Laat ze meedoen!
Een eerlijke kans
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Kijk op fondskindenhandicap.nl/nalaten of neem
contact op (070 – 351 27 84 of

nalaten@fondskindenhandicap.nl).
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Mokerslag
of nieuwe
kans?

Goede
doelen en
corona

Tekst Dorine van Kesteren
Beeld iStockphoto
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‘ Sommige goede
doelen staan op
de waakvlam; ze
doen alleen het
hoognodige’

H

De klappen vallen vooral bij
goede doelen die afhankelijk
zijn van ‘live’ activiteiten.
Denk aan organisaties die de
meeste inkomsten uit evene
menten halen. Of aan cultu
rele stichtingen die al meer
dan een jaar geen toneel- of
cabaretvoorstellingen kunnen
geven. Of aan goede doelen
die hulp bieden aan kwetsbare
groepen, waarbij fysiek contact
een grote rol speelt. Of aan
organisaties die hulpprojecten
opzetten in ontwikkelingslan
den, maar daar vanwege alle
reisbeperkingen niet naartoe
kunnen.

‘Sommige goede doelen staan
op de waakvlamstand en doen
alleen het hoognodige. Andere
zijn ingekrompen en hebben
gesneden in arbeidskosten.
Wat dat betreft zit een aantal
middelgrote organisaties in
een lastige positie: zij zijn te
groot om op vrijwilligers te
draaien en hebben dus betaal
de krachten in dienst, maar
hebben doorgaans minder
inkomsten dan de grote goede
doelen’, zegt Norbert van
Berckel van Kenniscentrum
Filantropie.

ONLINE COLLECTEBUS
Toch zijn de meeste goede
doelen niet voor één gat te
vangen. Zij hebben bijvoor
beeld de focus verlegd naar
online werven. De online
collectebus maakte vorig jaar
een doorbraak. Een vrijwilliger
maakt zelf een collectebus
pagina aan, waar mensen een
bedrag kunnen achterlaten.
‘Via platform Digicollect
werden in 2020 45.473 bussen
aangemaakt: een stijging met
608 procent ten opzichte van
2019. Gemiddeld doneerden
de mensen 6,68 euro. Dit is
twee keer zoveel als wat zij ge
middeld geven bij traditionele
collectes. Dat is al twintig jaar
zo’n 3 tot 4 euro, maar de on
line context lijkt deze gewoon
te te hebben doorbroken’,
zegt Claire van Teunenbroek,
onderzoeker bij het Centrum
voor Filantropische Studies
aan de VU in Amsterdam. >>
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Ook goede doelen
hebben last van de
coronacrisis. Vooral
kleinere organisaties
voelen het in hun
portemonnee. Maar
lichtpuntjes zijn er ook.
Online werven is bezig
aan een doorbraak
en goede doelen
ontwikkelen nieuwe,
creatieve bezigheden.
‘Ondanks het verlies
van inkomsten zie ik
veel veerkracht in
de sector.’

uis-aan-huis-collectes
die niet mochten door
gaan, evenementen en
andere fondsenwervende
acties waar een streep door
heen ging, bedrijven die zich
terugtrokken als sponsor:
goede doelen kregen vorig
jaar veel financiële tegenval
lers te verwerken. Kleinere
goede doelen zijn het hardste
geraakt, blijkt uit onderzoek
van de Radboud Universiteit
en toezichthouder CBF. Zij
zagen hun inkomsten gemid
deld met 13,4 procent dalen
ten opzichte van 2019. De
grote organisaties verloren
gemiddeld 0,3 procent. Aan dit
onderzoek namen 317 erkende
goede doelenorganisaties deel.
Ruim de helft daarvan rappor
teerde een inkomstenverlies.
Gemiddeld bedroeg dit verlies
6 procent.
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Online collecteren en
crowdfunding lijken
een succes
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Een tweede nieuwe loot aan
de stam is crowdfunding.
In 2020 gaf Nederland op
deze wijze 22,7 miljoen euro,

tegenover 15,4 miljoen in 2019
– niet alleen aan goede doelen
trouwens, ook individuen en
andere organisaties maakten
gebruik van deze online
donatiemethode. ‘Crowdfun
ding is een andere manier
van werven die de relatie met
de donateurs bijna persoon
lijk maakt. Gevers verwach
ten een specifiek doel, een
gedetailleerde omschrijving
daarvan en een streefbedrag.
Daarnaast vragen zij vaak een
tegenprestatie, zoals updates
over het project, een foto van
de gebouwde school of een
rondleiding door het museum.’
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Online collecteren en crowd
funding lijken dus een voor
zichtig succes te zijn. Maar,
waarschuwt Van Teunenbroek,
ze zijn nog geen volwaardig
alternatief voor de huis-aanhuis-collecte. ‘De groep die on
line geeft, is nog klein: slechts
6 procent van de bevolking.’
Iets anders is dat crowdfun
ding ook een keerzijde heeft.
‘De donateur – en niet het
goede doel zelf – bepaalt in
toenemende mate welk project
wordt gefinancierd. Dat bete
kent dat projecten die abstrac
ter en minder knuffelbaar
zijn, minder snel van de grond
komen. Terwijl deze misschien
wel grote maatschappelijke
waarde hebben.’
Ook offline zoeken goede doe
len naar andere financierings
methoden. Van Berckel: ‘De
eenmalige giften van particu
lieren zijn vorig jaar terugge
lopen, maar de steun van vaste
donateurs blijft intact. Het
loont dus de moeite om een
basis op te bouwen van vaste

donateurs. Een andere optie
is om gericht en structureel
potentiële geldschieters zoals
vermogensfondsen te bena
deren. Subsidie aanvragen bij
de overheid kan ook, maar dat
duurt doorgaans langer.’
Niet alleen bij de fondsen
werving slaan goede doelen
nieuwe wegen in. Ze ontwik
kelen ook nieuwe activiteiten.
Margreet Plug, directeur van
brancheorganisatie Goede
Doelen Nederland, ziet veel
veerkracht en creativiteit.
‘Zo heeft Humanitas online
trainingen gelanceerd met tips
om stress en eenzaamheid
te doorbreken en mensen te
ondersteunen die rouwen om
het verlies van een dierbare.
Een ander voorbeeld is
de samenwerking tussen
Unicef, War Child en Save
the Children om het spel- en
beweegprogramma TeamUp
online b
 eschikbaar te stellen
aan alle kinderen die tijdens
de lockdown thuiszaten. Oor
spronkelijk was dit program
ma bedoeld voor gezinnen in
asielzoekerscentra.’

BOS EN HEIDE
Er zijn ook goede doelen
die juist profiteren van de
coronacrisis. Een kwart van de
door het CBF en de Radboud
Universiteit ondervraagde
goede doelen rapporteerde
financiële groei. Zo hebben
natuurorganisaties er veel
nieuwe leden bijgekregen. Van
Berckel: ‘Wandelen, eropuit
gaan in bos, heide en duinen:
het is hartstikke populair als
mensen de hele dag achter
een beeldscherm zitten en de
meeste andere uitjes gesloten
zijn. Het welbekende Omme
tje van de Hersenstichting en
professor Erik Scherder >>

Rode Kruis:
hulplijn en
hulpnetwerk

Direct na de lockdownmaat
regelen startte het Rode Kruis
een telefonische hulplijn
voor kwetsbare mensen in
quarantaine of thuisisolatie.
Deze hulplijn was bedoeld
als laagdrempelig luisterend
oor en adviespunt. Tijdens de
gesprekken bleek dat veel
mensen letterlijk de deur
niet meer uit durfden. Toen
begon het Rode Kruis ook
een Ready2Helpnetwerk.
Dit netwerk van vrijwilligers
en Rode Kruis-medewerkers
bestaat al langer en biedt snel
extra handen voor als er zich
in Nederland een noodsitua
ties voordoet. De coronaeditie zorgde voor extra
ondersteuning voor mensen
met een zwakke gezondheid,
bijvoorbeeld door voor hen
boodschappen te doen of
medicijnen te halen.

Longfonds:
platform voor
longpatiënten
na corona

Het Longfonds lanceerde
een digitaal platform voor
mensen met longklachten na
corona. Zij kunnen terecht
op coronalongplein.nl. Op dit
digitale patiëntenplein komen
informatie, ontmoeting, hulp
en onderzoek samen. Het
Longfonds krijgt zo ook een
beeld van de medische en
psychosociale problemen van
(ex)coronapatiënten op de
lange termijn.

Bouw mee aan een toekomst
zonder kinderuitbuiting
Vipin werkte jarenlang in
nauwe, donkere mijnen
om het mineraal mica te
delven. Gevaarlijk werk,
zonder uitzicht op een
betere toekomst. En hij is
niet de enige.

‘Als de mijn instort,
word je levend
begraven’, vertelt
Vipin (10) uit India.

Wilt u meer lezen
over nalaten?
Gebruik de QR-code
om direct naar onze
informatiepagina te
gaan of ga naar:
www.tdh.nl/nalaten

Wereldwijd worden de rechten
van miljoenen kwestbare kinderen geschonden. Zij worden
gedwongen om te werken,
worden verkocht, mishandeld
of misbruikt. Terre des Hommes voorkomt dat kwetsbare
kinderen worden uitgebuit en
haalt kinderen uit uitbuitingssituaties. Wij zorgen dat zij

naar school gaan en op een
veilige manier aan hun toekomst kunnen bouwen.
Laat uw betrokkenheid
voortleven
Met een nalatenschap aan
Terre des Hommes kunt u
een positieve impact maken
op het leven van kwetsbare
kinderen wereldwijd. Kinderen zoals Vipin. Hij werkt niet
meer in de micamijn en gaat
met plezier naar school.
Dit geeft hem de kans om
de armoedespiraal te doorbreken. Voor zichzelf en voor
de generaties na hem.

Ik luister graag naar uw wensen
Wilt u meer informatie over nalaten of overweegt u een
bijzondere gift? Ik hecht veel waarde aan persoonlijk advies
en luister graag naar uw wensen. Neem gerust contact met
mij op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.
Angélique van Oversteeg
Relatiemanager bijzondere giften en nalatenschappen
a.vanoversteeg@tdh.nl
Tel. 06 53 80 60 50

•

VOOR BA ANBREKEND ONDERZOEK
TEGEN ALVLEESKLIERK ANKER

Meer dan 3.000 Nederlanders krijgen
jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker.
93% sterft binnen 6 maanden.
De diagnose alvleesklierkanker is
nog altijd vaak weinig minder dan
een doodvonnis.
-PROFESSOR CASPER VAN EIJCKVindt u het belangrijk dat er ook na uw overlijden doorgewerkt
wordt aan innovatieve behandelmethoden van alvleesklierkanker?
Dan is het mogelijk om Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op
te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol.
Vanzelfsprekend is nalaten iets heel bijzonders. Wij reiken u graag de
helpende hand als u meer wilt weten over de mogelijkheden van nalaten.
Overweegt u na te laten aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker?
Neem dan vrijblijvend
contact op met:
mr. Leonie Geenen - van Straaten
t. 06 26 520 371
e. leonie@supportcasper.nl

WWW.SUPPORTCASPER.NL

Uw kunst en antiek,
onze expertise. Al 210 jaar.
Overweegt u uw kunst en antiek te verkopen,
twijfelt u over de juiste verzekeringswaarde
of bent u betrokken bij de afwikkeling van
een boedel en wilt u eerst vrijblijvend en
discreet een waardebepaling of veilingadvies
ontvangen? Neem dan contact op met een
van onze specialisten.
Onder bepaalde voorwaarden is een flexibele
verkoopcommissie tot 0% bespreekbaar.
Aankomende veilingen 2021:
September: Indonesian Art Sale
Oktober: Modern & Contemporary Art
November: Old Master Paintings,
19th Century & Early Modern Paintings
December: Zilver, juwelen, horloges,
meubelen, klokken, decoratieve kunst,
Aziatische kunst en keramiek

Nobelstraat 5
2513 BC Den Haag
070 - 365 88 57
info@venduehuis.com
www.venduehuis.com
Volg ons op social media:

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 64583325 te Voorschoten. IBAN NL 82 ING B 000 004 2000.

draagt daar ook aan bij.’
De groei zit voornamelijk bij
grote, bekende goede doelen.
Zij hebben meer mankracht
en de juiste infrastructuur
voor vernieuwende initiatie
ven. Ook hebben zij vaak meer
vaste particuliere donateurs,
die hen ook in coronatijd
trouw blijven. Verder is het
al langere tijd een trend dat
meer mensen geld nalaten aan
goede doelen – iets wat ook
vooral ten goede komt aan de
grotere jongens. Plug: ‘Mensen
die overwegen na te laten aan
een goed doel, kunnen ook
zeker eens kijken naar kleine
re organisaties. Er zijn zoveel
kleinere initiatieven met een
prachtige missie.’

BLIJVENDE SCHADE
Resteert de vraag of de
coronacrisis blijvende scha
de aanricht in de goede-
doelensector. Onderzoeker
Van Teunenbroek denkt dat
mensen nu niet zozeer minder
geven, maar aan andere goede
doelen. ‘Zij geven vaker aan
organisaties die zijn ver
bonden aan de crisis, zoals
gezondheidszorg en maat
schappelijke en sociale doelen.
Dit blijkt uit gegevens uit het
Verenigd Koninkrijk.’ Twee
tot drie jaar na de krediet

Spieren voor Spieren, dat alle
spierziekten bij kinderen wil
verslaan, is hard getroffen door de
coronacrisis. In totaal leverde het
goede doel in 2020 de helft van zijn
inkomsten in. ‘Wij brengen mensen
samen en inspireren en motiveren
hen om in actie te komen. Dat doen
we met allerlei fondsenwervende
evenementen: sponsorlopen,
golfdagen, sportieve acties, al dan
niet in het bijzijn van een van onze
kind- of topsportambassadeurs.
Van al die activiteiten is nog maar
een handvol over. Daarnaast orga
niseerden we jaarlijks een gala. Dat
bracht in 2018 en 2019 maar liefst
1,8 miljoen euro op per editie. Door
corona viel dit uiteraard ook in het
water’, zegt directeur Minke Booij.
Omdat Spieren voor Spieren een
financieel gezonde organisatie is
(‘Wij geven nooit geld uit dat we
niet hebben’) kan zij vooralsnog
hetzelfde bedrag besteden aan
haar doelen: diagnose en behande
lingen sneller beschikbaar maken
voor kinderen met een spierziekte.
’Maar onze reserves raken op als
we ze niet kunnen aanvullen.

crisis was er een teruggang
zichtbaar in de inkomsten van
goede doelen. ‘Het is denkbaar
dat dit nu weer gebeurt, omdat
fondsenwerving meestal
iets achterloopt op slechtere
economische ontwikkelingen.
Maar dit zeg ik niet op basis
van data, het is slechts een
verwachting.’

De vraag is of we het in de
toekomst structureel met minder
gaan doen of dat er manieren zijn
om onze inkomsten weer op het
oude niveau te krijgen. Een optie
is bijvoorbeeld om meer vaste
donateurs te krijgen. Eind vorig jaar
zijn we een campagne gestart met
onze ambassadeurs om mensen te
bewegen te geven. Een basis van
vaste gevers maakt ons minder
afhankelijk van invloeden van
buitenaf.’
Booij ziet het voorlopig niet zitten
om de organisatie te verkleinen en
langs die weg kosten te besparen.
‘Met minder mensen kun je ook
minder doen, en die keuze willen
we nog niet maken.’ Ze vertrouwt
erop dat de mensen straks in de
rij staan om deel te nemen aan de
Spieren voor Spieren-activiteiten
– als dat weer mag. ‘We hebben
vertrouwen in de toekomst. In
deze onzekere tijden zijn flexi
biliteit en aanpassingsvermogen
onontbeerlijk. Daarom gaan we in
onze jaarplannen voortaan uit van
verschillende scenario’s. Dat heeft
deze crisis ons wel geleerd.’

Plug wijst op onze rijke
traditie van ‘goeddoen’. ‘Bijna
iedere Nederlander wil op
een of andere manier bijdra
gen aan een samenleving die
gezonder, rechtvaardiger en
duurzamer is. Dit zit diepge
worteld in ons DNA en daar
brengt een crisis gelukkig niet
direct verandering in.’ <<
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Een ander lichtpuntje is dat
goede doelenorganisaties in
deze tijd een groter beroep
kunnen doen op hun vrij
willigers. ‘Door thuiswerken
hebben mensen minder reis
tijd en dus meer tijd beschik
baar. Bovendien vervaagt de
grens tussen werk en privé.
Thuis pleeg je gemakkelijker
even een telefoontje voor de
stichting waaraan je bent ver
bonden dan op kantoor’, aldus
Van Berckel.

Spieren voor
Spieren: ‘Handvol
evenementen
over’

‘ Het loont
de moeite
te werken
aan een
basis van
vaste
donateurs’
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eel natuurorganisaties
zijn opgericht in de
eerste helft van de
twintigste eeuw. Natuur
monumenten is gesticht
in 1906 en daarmee
het oudste provinciale
landschap. Het Utrechts land
schap dateert van 1926. Stichting
IJssellandschap kan echter bogen
op een geschiedenis die teruggaat
tot minimaal 1267: het jaar van de
oudste oorkonde over het Heilige
Geest Gasthuis in Deventer.

Ze blijven onder de
radar. En misschien
bestaan ze daarom
al zo lang. Goede
doelen die hun
oorsprong vonden in
de Middeleeuwen.
De redactie van Goed
Geregeld speurde er
drie op.
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Tekst Peter Boorsma
Beeld Historisch Centrum
Overijssel (HCO), Stichting
IJssellandschap, Rijksmonumenten, iStockphoto

Heilige Geest Gasthuis
in Deventer

Dankzij het ingebrachte bezit van
de kostkopers en de giften en
nalatenschappen van weldoeners,
kreeg het gasthuis steeds meer
onroerend goed, vooral landerijen.
Die werden verpacht en de zorg
kon worden betaald uit de jaarlijkse
pachten, die in geld of natura
werden voldaan.

Bestuurders aan tafel bij
Boerderij de Voorhorst
in de jaren twintig van
de vorige eeuw. De
boerderij is nog steeds
eigendom van Stichting
IJssellandschap
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In de late Middeleeuwen was
Deventer een belangrijke handels
stad – onderdeel van de Hanze
– met veel kerken en kloosters en
op zeker moment maar liefst tien
gasthuizen. De Heilige Geest is het
oudste gasthuis. Aanvankelijk legde
de Heilige Geest zich toe op de
zorg voor zieken en ouderen.
Net als gasthuizen in andere
steden, waren er twee soorten
‘gasten’. Kostkopers of proveniers
droegen bij leven hun bezit over
aan een gasthuis, in ruil voor huis
vesting, verzorging en verpleging
voor de rest van hun leven. Armen
die zorg nodig hadden werden ook
opgenomen in het gasthuis. De
zorg voor hen werd betaald uit gif
ten van weldoeners en opbrengsten
van eerder verworven onroerend
goed.

Geleidelijk bouwde het Heilige
Geest Gasthuis de activiteiten uit
naar verzorging van zieken, crisis
opvang, hotel en daklozenopvang,
als een 21ste-eeuwse zorggroep. In
de Deventerse binnenstad ontstond
een complex van gebouwen om
al die groepen mensen van dienst
te zijn.

Het allereerste document
uit 1267 waarin de
schepenen van Voorst
en Zutphen een pand
toekennen aan het
Heilige Geest Gasthuis

1267

(Deventer)

Middeleeuwse stadskaart met
de tien toenmalige gasthuizen

Samenvoeging
Eind negentiende eeuw werd
het gasthuis samengevoegd met
andere instellingen voor ouderen
zorg tot de ‘Verenigde Gestichten’.
Vanaf dan wordt het onroerend
goed van de voormalige gasthuizen
en hofjes beheerd door één rent
meester. Als Deventer na de Twee
de Wereldoorlog wil uitbreiden,
kan de Verenigde Gestichten veel
geld verdienen aan de verkoop van
land rondom de stad. Met het geld
worden weer nieuwe landerijen
aangekocht.

St Elisabeths Gasthuis

Toen in 1965 de Algemene
Bijstandswet werd aangenomen,
leek er een ruw einde te komen
aan de eeuwenlange geschiedenis
van het gasthuis. Armenzorg was
niet langer de taak van weldadig
heidsinstellingen, maar van
gemeenten. Er waren plannen om
ook het bezit van de Verenigde
Gestichten over te hevelen naar de
gemeente. Onder de bevolking van
Deventer ontstond echter veel pro
test, want zeven eeuwen geschie
denis dreigden verloren te gaan.
Uiteindelijk werden zorgverlening
en het beheer van de landerijen
pas in 1986 gescheiden.
Sindsdien wordt de zorg in Deven
ter geleverd door de Zorggroep
Solis. De landerijen gingen over
naar Stichting IJssellandschap. En
dat was niet weinig: 3.800 hectare
aan bos, cultuurgrond en natuur
gebied, met circa 75 bijbehorende
gebouwen. Zowel Solis als IJssel
landschap hebben de ANBI-status
en zijn getuige hun websites
bijzonder trots op ruim 750 jaar
geschiedenis.
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Het IJssellandschap en
het Heilige Geest Gasthuis

Eind zestiende eeuw werd Deventer
calvinistisch en moesten bestuur
ders, personeel en bewoners
protestants zijn. De nonnen werden
eruit gezet en de dagelijkse leiding
van gasthuizen kwam in handen
van een ‘vader’ en een ‘moeder’. In
die tijd gingen gasthuizen zich ook
specialiseren. Het Heilige Geest
Gasthuis stootte de maatschappe
lijke taken af aan andere instel
lingen en concentreerde zich op
ouderenzorg.

Marmeren plaquette
van het Sint-Geertruiden
Gasthuis
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Ik ben
er weer.

Tomás Ameneiro

Voetballen met vrienden. Daar hou ik van. En van fietsen. Dat doe ik het liefst in Spanje, in de
bergen. Iedere keer als ik tegen een berg op fiets, is het afzien. De top bereiken voelt dan als
een overwinning. Niet de grootste overwinning trouwens. Want dat is en blijft dat ik kanker
heb overwonnen.
Tomás hoort bij de 75% van de kinderen met kanker die genezen. Dat percentage moet en kan
omhoog. Wij streven naar minstens 95%. Om dit te bereiken moet er meer wetenschappelijk
onderzoek worden gedaan. Daar hebben wij uw steun hard bij nodig. Wilt u meer weten over
ons fonds en hoe u ons kunt steunen met schenkingen en nalatenschappen, stuur dan een
e-mail naar nalaten@kika.nl of ga naar www.kika.nl.

Maak het verschil, schenk aan de toekomst.

Zoekt
uw
geld
een
goed
doel?

Nederland telt veel
goede doelen. Enkele
brengen zichzelf graag
via dit speciale katern
van Goed Geregeld!
onder uw aandacht.
Handig voor als u
een keuze wilt maken
voor uw donatie of
nalatenschap.

SUPPLEMENT
VOOR GULLE
GEVERS >>
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A

AFRICAN PARKS
African Parks beheert en herstelt
beschermde natuurgebieden in Afrika
en werkt hierbij samen met de lokale
gemeenschappen, met als doel deze
gebieden ecologisch, sociaal en
financieel te verduurzamen.
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CONTACT
T: 0343-565019
E: netherlands@africanparks.org
I: www.africanparks.org
IBAN: NL41 ABNA 0432 6337 90
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AIDSFONDS
Door Aidsfonds te steunen weet u
zeker dat u een enorme bijdrage
levert aan een betere wereld.
U steunt belangrijk wetenschappelijk
onderzoek, aidsbestrijding in Neder
land of juist in ontwikkelingslanden.
CONTACT
Zie ook
T: 06-53145654
pag.42
E: nrietman@aidsfonds.nl
I: www.aidsfonds.nl
IBAN: NL37 INGB 0000 0089 57

C

STICHTING ASTMA BESTRIJDING
Het doel van de stichting Astma
Bestrijding is belangenbehartiging
van hen die geconfronteerd worden
met astma, chronisch obstructieve
long- en luchtwegaandoeningen in
de ruimste zin des woords.
Zie ook
CONTACT
pag.43
T: 035-6981078
E: fhvanbeek26@hotmail.com
I: www.astmabestrijding.nl
IBAN: NL54 GILL 0265 9532 00

B

STICHTING BLINDENHULP
Stichting Blindenhulp geeft finan
ciële hulp aan visueel gehandicapten,
werknemers, studenten en instel
lingen binnen de blindenzorg. De
stichting bevordert de oogheelkunde
en de blindenzorg.
Zie ook
pag.43

CONTACT
T: 06-18059137 (bereikbaar op
dinsdag en donderdag van 14.00 tot
16.00 uur)
E: info@blindenhulp.nl
I: www.blindenhulp.nl
IBAN: NL10 ABNA 0472 9814 98

ARTSEN ZONDER GRENZEN
“Ik vind dat ieder mens goede medi
sche zorg verdient. In oorlogsgebied,
na een natuurramp of tijdens een
epidemie. Wie je ook bent.”
Jacques de Milliano, oprichter Artsen
zonder Grenzen Nederland

NEDERLANDSE BRANDWONDEN
STICHTING
Brandwonden zijn extreem pijnlijk.
De behandeling is erg complex. We
willen brandwonden voorkomen en
leed door brandwonden beperken.
Met uw hulp streven we naar een
toekomst zonder littekens!

CONTACT
T: 020-5208949
E: bijeen@artsenzondergrenzen.nl
I: www.artsenzondergrenzen.nl
IBAN: NL13 INGB 000 000 4054

CONTACT
T: 0251-275 555
E: info@brandwondenstichting.nl
I: www.brandwondenstichting.nl
IBAN: NL93 RABO 0388 013 222

HET CONCERTGEBOUW FONDS
Doel: Financieren van de instand
houding en verduurzaming van
Het Concertgebouw en het realiseren
van het grootschalige muziek
educatieprogramma.
Zie ook

cover 2
CONTACT
T: 020-5730459
E: fonds@concertgebouw.nl
I: www.concertgebouw.nl/steun-ons
IBAN: NL90 ABNA 0584 7414 21

D

STICHTING DIERENLOT
Voor hulp aan dieren in nood, ook bij
ú in de buurt.
CONTACT
Zie ook
cover3
T: 0183-563912
E: info@dier.nu
I: www.dier.nu
IBAN: NL28 INGB 0000 0023 29

STICHTING DIERENNOOD
Als dierenvriend wil je juist die dieren
helpen die dit het meest nodig hebben.
Stichting Dierennood doet dat. Heel
betrouwbaar, want ook CBF-erkend.
Kijk voor de actuele hulpprojecten op:
www.dierennood.nl
CONTACT
T: 010-420 23 44
E: info@dierennood.nl
I: www.dierennood.nl
IBAN: NL16 INGB 0004 7841 60

>>
H

VERENIGING DE HOLLANDSCHE
MOLEN
De vereniging zet zich in voor het
behoud van alle wind- en water
molens, opdat zoveel mogelijk
mensen kunnen genieten van dit
historische werktuig.

K

KANSFONDS
Kansfonds ziet om naar de meest
kwetsbare mensen: dak- en thuis
lozen, ongedocumenteerden en
mensen in armoede. We helpen waar
niemand anders dat doet of durft.
Zodat er plek is voor íedereen.

CONTACT
T: 020-6238703
E: dhm@molens.nl
I: www.molens.nl
IBAN: NL71 INGB 0000 1135 90

I

CONTACT
Zie ook
T: 035-624 96 51
pag.28
E: info@kansfonds.nl
I: www.kansfonds.nl
IBAN: NL20 INGB 0660 9712 40

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
REDDING MAATSCHAPPIJ (KNRM)
De KNRM komt mensen in nood op
het water te hulp. Staat dag en nacht
klaar met 1.400 vrijwilligers. Vaart
met 75 reddingboten zo’n 2.500 keer
per jaar uit en brengt meer dan 4.000
mensen veilig aan wal.
Zie ook

pag.33
CONTACT
T: 0255-548454
E: c.prins@knrm.nl (Cees Prins) of
c.bartels@knrm.nl (Cora Bartels)
I: www.knrm.nl
IBAN: NL 40 INGB 0000026363

M

STICHTING IFAW
IFAW onderneemt actie in het veld of
lobbyt bij regeringen op het hoogste
niveau, ons wereldwijde team zet
zich in om haalbare oplossingen te
bieden voor dieren, mensen en onze
leefomgeving.

Zie ook

J

JUCONI
Juconi zet zich in voor kinderen die
op straat leven in Latijns-Amerika.
Door middel van opvang, onderwijs,
voeding, begeleiding en (medische)
verzorging geven wij hen zicht op een
hoopvolle toekomst.
CONTACT
Zie ook
pag.13
T: 070-365 56 50
E: info@juconi.nl
I: www.juconi.nl
IBAN: NL44 INGB 0004 7841 41

pag.43
CONTACT
T: 070-351 27 84
E: nalaten@fondskindenhandicap.nl
I: fondskindenhandicap.nl/nalaten
IBAN: NL61 INGB 0000 2713 95

STICHTING KINDEREN
K ANKERVRIJ
KiKa zet zich in voor meer onder
zoek naar kinderkanker omdat het
doodsoorzaak nummer 1 door ziekte
is. Met uw donatie helpt u mee aan
betere behandelingen en snellere
genezing van zieke kinderen.
CONTACT
Zie ook
pag.52
T: 020-3458535
E: nalaten@kika.nl
I: www.kika.nl
IBAN: NL89 INGB 0000 0081 18

MISSIO PAUSELIJKE
M ISSIEWERKEN
Doel: Financiële ondersteuning van
parochies wereldwijd en bevordering
van missionaire bewustwording in
eigen land. Missio is onderdeel van
de Rooms-katholieke Wereldkerk.
CONTACT
T: 070-304 74 44
E: missio@missio.nl
I: www.missio.nl
IBAN: NL93 INGB 0000 0087 25

N

SUPPLEMENT VOOR GULLE GEVERS

CONTACT
T: 070-335 50 11
E: info-nl@ifaw.org
I: www.ifaw.org
IBAN: NL58 INGB 0654 7693 46

FONDS KIND & HANDICAP
Kinderen met een handicap of
chronische ziekte krijgen lang niet
altijd de steun die ze nodig hebben.
Fonds Kind & Handicap laat ze
meedoen. Zodat ook zij hun dromen
waar kunnen maken.

NIERSTICHTING
Nierschade voorkomen en nierziekten
genezen; nierpatiënten hun leven
teruggeven en de best mogelijke
behandeling en steun bieden.
Zie ook

pag.30
CONTACT
T: 035-6978074
E: cindyletschert@nierstichting.nl
I: www.nierstichting.nl
IBAN: NL55 INGB 0000 3880 00
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Uw organisatie vermeld in het Supplement voor Gulle Gevers?
Neem voor meer informatie en de voorwaarden contact op met Sales and
Services via 0229 211 211 of per email administratie@salesandservices.nl

GEREGELD!

>>

P

STICHTING PARKINSONFONDS
Een oplossing voor de ziekte van
Parkinson. Dat is onze missie. De
oorzaak van de ziekte vinden, een
geneesmiddel ontwikkelen zodat
we Parkinson voorgoed kunnen
overwinnen. Daar gaan we voor.
Elke dag weer.
Zie ook
CONTACT
pag.41
T: 023-5540755
E: info@parkinsonfonds.nl
I: www.parkinsonfonds.nl
IBAN: NL10 ABNA 0504 2015 30

T

W

TERRE DES HOMMES
Terre de Hommes voorkomt dat
kinderen worden uitgebuit. We halen
kinderen uit uitbuitingssituaties en
zorgen ervoor dat deze kinderen
zich in een veilige omgeving kunnen
ontwikkelen.

WERELD KANKER ONDERZOEK
FONDS
Wij zijn al meer dan 25 jaar de
autoriteit in Nederland op het gebied
van voeding, leefstijl en kanker.
Wij helpen mensen gezonde keuzes
te maken om sterker te staan
tegenover kanker.

Zie ook
CONTACT
pag.47
T: 06-53806050
E: a.vanoversteeg@tdh.nl
I: www.terredeshommes.nl/nl/
strijd-mee/leg-uw-idealen-vast
IBAN: NL10 INGB 0000 2525 25

Zie ook
CONTACT
pag.57
T: 020-344 9595
E: informatie@wkof.nl
I: www.wkof.nl
IBAN: NL51 ABNA 0424 3563 09

V
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ParkinsonNL
Parkinson is de snelst groeiende
neurologische aandoening in Neder
land. Met zeer ingrijpende gevolgen
voor patiënt, familie en geliefden.
Parkinson stoppen begint nu.
CONTACT
Zie ook
pag.22
T: 033-3032303
E: info@parkinson.nl
I: www.parkinson.nl
IBAN: NL03 ABNA 050 156 66 51

PRINS BERNHARD CULTUURFONDS
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
brengt mensen, werelden en ideeën
samen om cultuur en natuur te laten
leven, dankzij de bijdrage van de lo
terijen en giften en nalatenschappen
van cultuurliefhebbers.
CONTACT
Zie ook
pag.25
T: 020-540 6130
E: info@cultuurfonds.nl
I: www.cultuurfonds.nl
IBAN: NL32 INGB 0000 3333 18
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STICHTING VLUCHTELING
Stichting Vluchteling biedt levens
reddende noodhulp aan vluchtelingen
en ontheemden in ‘s werelds grootste
humanitaire crises. Ook helpen we
in langdurige crises of bij weder
opbouw.

WILDE GANZEN
Per jaar steunt Wilde Ganzen
honderden projecten in Afrika,
Zuid-Oost Azië en Midden Amerika
op het gebied van onderwijs, gezond
heidszorg, water-en sanitatie,
en voedselzekerheid.

CONTACT
T: 070-3468946
E: MarcPesch@vluchteling.nl
I: www.vluchteling.nl
IBAN: NL48 INGB 0000 0009 99

Zie ook
CONTACT
cover4
T: 033-2045555
E: info@wildeganzen.nl
I: www.wildeganzen.nl
IBAN: NL53 INGB 0000 0400 00

VLUCHTELINGENWERK
N EDERLAND
Wilt u ook in de toekomst iets
betekenen voor vluchtelingen in ons
land? Neem dan VluchtelingenWerk
Nederland op in uw testament. Vraag
vrijblijvend onze Oriëntatiegids aan
of bel met Onno Yska.
CONTACT
T: 020-346 72 15
E: oyska@vluchtelingenwerk.nl
I: www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten
IBAN: NL60 INGB 0000 1234 88

STICHTING WOORD EN DAAD
Woord en Daad werkt wereldwijd
vanuit Bijbels perspectief aan een
menswaardig bestaan én duurzame
verandering voor mensen in armoede.
Samen zijn we verbonden, in Woord
én daad!
Zie ook
CONTACT
pag.13
T: 0183-61 18 00
E: info@woordendaad.nl
I: www.woordendaad.nl
IBAN: NL64 RABO 0385 4870 88

Een wereld
zonder kanker
Kunt u zich dat voorstellen? Het is onze
droom en ambitie. Elke dag werken wij
daaraan.

Een gift uit een nalatenschap is een
bijzondere manier om hieraan bij te dragen.
Het is geven uit liefde voor morgen.
In onze gratis Gids over nalaten leest u stap voor
stap hoe u uw nalatenschap kunt regelen. En hoe
u kunt bijdragen aan onze missie met de mooiste
gift die u kunt geven aan toekomstige generaties.
Vraag vandaag nog de gids aan door een e-mail
te sturen naar nalaten@wkof.nl of u kunt
ons bellen op 020 344 95 95.
Wij helpen u graag verder.
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Deelnemende Organisaties

African Parks
www.africanparks.org
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Aidsfonds, Stichting
www.aidsfonds.nl
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Animal Rights
www.animalrights.nl
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Kansfonds
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Vegetariërsbond
www.vegetariers.nl
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Venduehuis Den Haag
www.venduehuis.com
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DIEREN
BESCHERMEN:
IK DOE HET MIJN
HELE LEVEN AL…
Woest werd ik als schooljongens met kikkers gooiden. Dan
ging ik op ze af, hoe klein ik ook was. Dieren beschermen, ik
doe het mijn hele leven al. Daarom ben ik nu ambassadeur
van DierenLot, de organisatie die zich het lot aantrekt van al
die dieren die worden mishandeld, zomaar op straat worden
gezet, worden opgesloten in veel te kleine hokken of op een
andere manier - ook in het wild - een buitengewoon beroerd
bestaan leiden. DierenLot steunt zo’n driehonderd kleine
en middelgrote organisaties die vooral lokaal en regionaal
actief zijn. Met heel weinig geld blijkt veel mogelijk: vervoer
per ambulance, steun bij de verbouwing van een opvang,
de kosten voor dierenvoer, enzovoort. Het gaat mij om de
dieren en om de mensen met passie. En om die bij elkaar te
brengen. Dieren moeten geholpen worden. Zij kunnen niet
voor zichzelf opkomen. Het ó zo belangrijke werk van de
duizenden vrijwilligers is onmisbaar en moet door blijven
gaan. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Help hen.
Neem DierenLot op in uw testament. Doe het vandaag nog!

#samenvoordieren

Bron: Voor nu en later/magazine SDU Tekst: Barbara Schilperoort Fotografie: Marcel Molle

Lenie ‘t Hart (79), ambassadeur DierenLot, dierenverzorgster en dierenactiviste,
was verbonden aan de zeehondencrèche Lenie ‘t Hart (1971-2014). Ze is officier in de
Orde van Oranje Nassau en officier in de Orde van de Gouden Ark.

✁
Vul de bon in, knip hem uit en stuur hem op aan Stichting DierenLot, Antwoordnummer 4088,
3500 VB Utrecht (geen postzegel nodig). U kunt de bon ook eerst inscannen of kopieren.

Ik wil meer weten over nalaten voor hulp aan dieren in nood

Stichting DierenLot
Dam 20-22
4241 BN Arkel
Telefoon: 0183 - 563 912
E-mail: nalaten@dier.nu

Ik heb DierenLot al opgenomen in mijn testament.
Ja, ik ontvang graag een uitgebreidere brochure over nalaten aan DierenLot.
Ja, ik heb vragen over nalaten aan DierenLot, neemt u telefonisch contact met mij op.
Ja, ik heb interesse in nalaten aan DierenLot, belt u mij voor een persoonlijke afspraak bij mij thuis.
Ja, als DierenLot voor mijn dieren zorgt na mijn overlijden, neem ik DierenLot graag op in mijn testament.
Neemt u contact met mij op.

www.dier.nu

Ja, ik neem DierenLot op in mijn testament en oormerk graag mijn nalatenschap aan een of meer
van de Erkend Beneficianten van DierenLot. Neemt u contact met mij op.
Naam

Mw.

Dhr.

Adres
Postcode/Woonplaats

✁

Telefoon

Geboortedatum

E-mail
GG-2021

Invullen in blokletters a.u.b.

Samen iets
blijvends achterlaten
Wilde Ganzen steunt aanpakkers: mensen die op eigen kracht hun toekomst en
die van anderen verbeteren. Met kleine, slimme projecten zorgen zij op korte termijn
voor zichtbaar resultaat in buurten en dorpen.
Door Wilde Ganzen op te nemen in uw testament geeft u, ook als u er niet meer
bent, deze mensen de kans om armoede van onderop te doorbreken.

Meer informatie over onze projecten of de brochure over
nalaten ontvangen? Bel of mail met Emmy Janssen: 033 - 204 5522,
emmy@wildeganzen.nl. wildeganzen.nl/nalaten

