GEEF UW
FAMILIELIEFDE
DOOR
IETS MOOIERS KUNT U NIET NALATEN
Fiscale voordelen
bij periodiek schenken

Professor Scherder: ‘Gebrek aan
liefde remt ontwikkeling’

Vier tips
van een notaris

GEEF KINDEREN
EEN TOEKOMST,
GEEF ZE EEN
STERKE FAMILIE!
Ieder kind heeft recht op een liefdevol thuis en daarmee een
mooie toekomst. Helaas is dit niet voor ieder kind weggelegd.
Maar liefst 1 op de 10 kinderen ter wereld staat er grotendeels
alleen voor. SOS Kinderdorpen zorgt voor deze kinderen en
hun families.
Veilige basis
Door kinderen een veilige basis te bieden, hebben ze een kans
op een mooie toekomst. We ondersteunen families om ervoor te
zorgen dat zij bij elkaar blijven en te voorkomen dat kinderen er
alleen voor komen te staan. Hiermee doorbreken we de cirkel
van armoede en kwetsbaarheid.
Zorg voor kind en familie
Ons uitgangspunt is om ieder kind in een sterke familie op te laten
opgroeien. Wat daarin voorop staat is dat kinderen verzekerd zijn
van aandacht, voeding, scholing en heel veel liefde. Als kinderen
hun familie dreigen te verliezen, ondersteunen wij het gezin, zodat
zij zelf voor hun kinderen kunnen blijven zorgen. Wanneer dat
(tijdelijk) niet mogelijk is, dan zorgen wij voor opvang bij de familie,
een pleeggezin in de gemeenschap of een warm thuis bij een
SOS familie in een kinderdorp. Want alleen met een sterke
en liefdevolle familie hebben kinderen een kans.
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“Gebrek aan liefde
remt ontwikkeling”

HOE U KUNT HELPEN

HET BELANG VAN
EEN LIEFDEVOLLE
FAMILIE

Meneer en mevrouw van Herpt hebben sterk de wens
kinderen wereldwijd een stabiele basis te bieden.
Door kinderen voor te bereiden op de toekomst,
wordt de cirkel van kwetsbaarheid doorbroken.
Wilt u hier ook aan meehelpen? Dan kunt u, net als
de familie van Herpt, bijdragen via een persoonlijke
gift of via uw testament. Verderop in deze brochure
vindt u meer informatie over verschillende vormen
van geven. Er onvoorwaardelijk voor kinderen zijn
is de basis van het werk van SOS Kinderdorpen.

“Wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat
kinderen die zonder liefde
opgroeien, een groei
achterstand ontwikkelen,
zowel fysiek als cognitief.
Onderstaande tekening is
gebaseerd op een echte
hersenscan. In de
Verenigde Staten is onder
zoek gedaan naar de
hersenen van drie-jarigen.
Een kind dat zonder
familieliefde opgroeit heeft
duidelijk een achterstand,
omdat het is verwaarloosd.
Geen één kind kan zonder
een liefdevolle familie!”

Kind opgegroeid
met familieliefde

4

Kind opgegroeid
zonder familieliefde

“Wij gunnen
ieder kind een
liefdevol thuis”

“Het is voor kinderen
essentieel om liefde ook
te hóren in gesproken
zinnen als: ik hou van
jou, je bent belangrijk,
ik ben trots op jou.”
Prof. Dr. Erik Scherder
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meer belastingvoordeel in aanmer
king te komen, kunt u een periodieke
schenkingsovereenkomst aangaan.
U mag dan ook giften onder de
1 procent van het verzamelinkomen
als aftrekpost opnemen. Een perio
dieke schenking heeft een looptijd
van 5 jaar of langer. Gedurende de
looptijd wordt een vast periodiek
bedrag geschonken. Uw bijdrage is
met een periodieke schenking jaarlijks
geheel aftrekbaar van de inkomsten
belasting.

EEN
PERSOONLIJKE
GIFT
U herkent zich vast in de wens om
kinderen het allerbeste te gunnen
en een warme stabiele basis te
bieden. Een mooie toekomst.
Het is de basis van het werk van
SOS Kinderdorpen. Er onvoor
waardelijk voor ze zijn.
Wilt u hieraan bijdragen? Geef dan
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uw liefde door aan de kwetsbare
kinderen in de wereld, die alle steun
kunnen gebruiken.
Met een schenking draagt u bij aan
een liefdevolle toekomst voor kinderen
in een kwetsbare situatie. Zo hebben
we in 2021 in de levens van 126.200
kinderen, jongeren en ouders verschil

GOED OM TE WETEN:
SOS KINDERDORPEN IS
VRIJGESTELD VAN
SCHENKINGSRECHT.

kunnen maken, allemaal dankzij de
giften van Nederlandse donateurs,
bedrijven, stichtingen en uit nalaten
schappen.
Omdat SOS Kinderdorpen een
Algemeen Nut Beoogde Instelling is
(ANBI), is uw gift onder bepaalde
voorwaarden aftrekbaar van het
belastbaar inkomen. Om voor nog

Fonds op Naam
Met de oprichting van een Fonds op
Naam kunt u uw ondersteuning aan
SOS Kinderdorpen nog persoonlijker
maken. Het fonds krijgt een zelf
gekozen naam, bijvoorbeeld van uw
familie of geliefde.
In overleg met uw vaste contact
persoon bij SOS Kinderdorpen kiest
u, op basis van uw eigen wensen en
waarden, een project waaraan uw
fonds bijdraagt.
Ook in een testament kan de oprich
ting van een Fonds op Naam worden
omschreven. Een Fonds op Naam is
mogelijk vanaf € 50.000,-, voor een
periode van minimaal 5 jaar waarin u
op de hoogte gehouden wordt van
alle ontwikkelingen binnen uw project.
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“Mijn droom is om te promoveren
en andere meisjes te inspireren.”
Cynthia Agbeve (36)

NALATEN
Steeds meer mensen nemen een
goed doel op in hun erfenis. Omdat
ze het belangrijk vinden dat er ook
na hun overlijden wordt door
gewerkt aan hun idealen. Voor
SOS Kinderdorpen is ieder bedrag,
klein of groot, van onschatbare
waarde. Ieder jaar kunnen mede
dankzij de inkomsten uit nalaten
schappen, duizenden kinderen in
een liefdevolle familie opgroeien.
Met een legaat of een erfstelling in uw
testament kunt u uw waarden die nu
belangrijk voor u zijn, ook na uw leven
laten voortleven. Juist omdat nalaten
zo persoonlijk is, hebben we collega’s
met de juiste kennis op dit vlak.

Cynthia woont in het zuidoosten van Ghana. Ze raakte zwanger toen
ze 17 was. Twee jaar later, op een moment dat zij het niet meer zag
zitten, kwam SOS Kinderdorpen in haar leven. Door de intensieve
begeleiding van SOS Kinderdorpen kon ze een opleiding
in accountancy doen. Haar droom is om verder te studeren
en te promoveren. “Ik kreeg een tweede kans.”

Als Algemeen Nut Beogende Instel
ling (ANBI) hoeft SOS Kinderdorpen
geen erfbelasting te betalen over
een legaat of erfenis. Het bedrag uit
de nalatenschap komt volledig ten
goede aan SOS Kinderdorpen.

“Het is een
geschenk om te
weten dat mijn
geld straks goed
terechtkomt”
Jurja Kammeijer (71)

Als u al heeft besloten om
SOS Kinderdorpen in uw testament
op te nemen, kunt u de volgende
gegevens meenemen naar de notaris:
Stichting Nederlandse Vrienden
der SOS Kinderdorpen, Amsterdam,
Maassluisstraat 2, KVK nummer
41197577.

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK DE INDRUKWEKKENDE VIDEO’S
OVER DE IMPACT VAN FAMILIEVERSTERKING IN GHANA.
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VIER TIPS
VAN DE NOTARIS
Lex van Hengstum is oud-notaris en sinds langere tijd betrokken
bij het werk van SOS Kinderdorpen. Hij deelt 4 praktische tips:

GEEF KINDEREN

EEN TOEKOMST
Uw persoonlijke aanpreekpunt:
Lisette Fentener van Vlissingen

u versnippering en is het voor u
ook eenvoudiger om overzicht
te behouden op de impact van
uw schenkingen.

Mr. Sophie Veltkamp-Dikhoff

06 302 899 36
lisette@soskinderdorpen.nl

020 215 76 26
sophie@soskinderdorpen.nl

Voor vragen over
periodiek schenken
en fonds op naam

Voor vragen over
nalatenschappen
en legaten

TIP 3

TIP 1
Bespreek wat u wilt vastleggen
met het goede doel.
Als u overweegt om een periodieke
schenking te doen of een goed doel
in uw testament op te nemen,
adviseer ik u hierover contact met
het goede doel op te nemen. Zij
kunnen u uitgebreid informeren op
basis van uw persoonlijke situatie.

TIP 2
Kies hooguit een paar
goede doelen.
Mijn advies is om de goede doelen te
beperken tot een aantal. Zo voorkomt
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Informeer uzelf over de fiscale
gunstige mogelijkheden.
Goede doelen met een ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling)
hoeven geen erfbelasting te betalen.
En zo is periodiek schenken onder
voorwaarden aftrekbaar van de
belasting. Goede doelen willen u
daar graag meer over vertellen.

TIP 4
Bespreek met het doel in welke
mate u betrokken wilt worden.
Elke schenking of nalatenschap zet
een verandering in gang. De wensen
van betrokkenheid bij die verandering
verschillen per persoon. Als het om
een groot bedrag gaat waar u bij
betrokken wilt blijven, overweeg dan
om dit in een Fonds op naam vorm
te geven. Het goede doel van uw
keuze geeft daarover informatie.

Scan deze QR-code of kijk op
soskinderdorpen.nl/schenkenennalaten voor
meer informatie over schenken en nalaten.

ANTWOORDKAART
VOOR MEER INFORMATIE

Ja,

geef mij meer informatie
via de post of email:

Uitnodiging voor een vrijblijvende afspraak
Uitgebreide brochure over nalaten
Formulier voor periodieke schenkingsovereenkomst
Impactrapport, verkort jaarverslag 2021
Uitnodiging voor (online) themabijeenkomsten
Uw gegevens:
Naam
Email
Postadres

De kracht van familie

Een
postzegel
is niet
nodig

SOS Kinderdorpen
Antwoordnummer 46001
1060 VB AMSTERDAM

