Nalaten aan
de Waddenvereniging
Wat geeft u door aan volgende generaties?

Wat we in het verleden hebben bereikt en in de toekomst
willen bereiken, was nooit mogelijk geweest zonder de
steun van al die mensen die de Wadden in hun hart hebben
gesloten. De betrokkenheid en giften van wadliefhebbers
zoals u maken het verschil. Allemaal willen we dat de
bijzondere natuur van de Wadden behouden blijft. Ook
voor volgende generaties. Om daaraan bij te dragen,
kunt u de Waddenvereniging opnemen in uw testament.

Waarom uw
nalatenschap zo
belangrijk is
Natuurbescherming vergt een lange adem. Om wezenlijk
dingen te veranderen moeten wij keer op keer zorgen
agenderen, lobbyen om regels en wetten te wijzigen, publiek
mobiliseren, actievoeren of juist in overleg samen naar
verbetering toewerken.
Wij kunnen ons werk het beste doen als we onafhankelijk zijn;
dus zonder subsidies van overheden. Dat geeft ons de ruimte
om écht te kijken naar wat het beste is voor de Waddenzee,
zonder achterliggende belangen. Dat lukt ons dankzij de
bijdrage van vele leden en donateurs, maar zeker ook door
de nalatenschappen die wij jaarlijks ontvangen.
www.waddenvereniging.nl
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Waar besteden wij uw
nalatenschap aan?
Alles wat de Waddenvereniging doet, doen we voor het waddengebied.
Het liefst houden we alles in de gaten. Ons werkterrein gaat van
ecologie tot economie en van biologie tot toerisme.
De Waddenvereniging werkt

aan

een

robuuste Waddenzee waar de natuurlijke

de ruimte krijgen. Het waddengebied moet
weer één groot natuurlijk systeem worden.

processen leidend zijn, de natuur tegen
een stootje kan en waar ruimte is voor
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Negatieve
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van

kwaliteit van de (onderwater)natuur en het

menselijke activiteiten zijn geminimaliseerd,

landschap centraal. We streven naar een

zodat het waddensysteem zich natuurlijk

gezond water
systeem, een evenwichtig

kan ontwikkelen. Binnendijks krijgt de
Waddenzee meer ruimte, oude zee-armen
worden weer geopend en ingrepen ten
behoeve

van

kustverdediging

zijn

zo

veel mogelijk gebaseerd op natuurlijke
processen. Om dit te realiseren werken wij
binnen verschillende thema’s:

Klimaatverandering
Steeds meer wordt bekend over de gevolgen
van klimaatverandering voor de Waddenzee.
Deze kennis agenderen we breed en zo nodig
mobiliseren we onze achterban. Beleid en
beheer van de Waddenzee moeten flexibel
zijn en snel kunnen inspelen op deze nieuwe
inzichten. Ook voor de klimaatbufferwerking
van de Waddenzee is het noodzakelijk dat
natuurlijke processen alle ruimte krijgen.
Ook andere adaptatiemaatregelen moeten
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gebiedsbescherming
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passeerbare verbindingen tussen zoet en

dragen door bijvoorbeeld voorlichting en

zout en duurzame visserij. We komen in het

excursies te geven. We vragen aandacht voor

geweer tegen bedreigingen die voortvloeien

onze zorgen over het gebied en verwerven

uit het menselijk medegebruik van de

zo maatschappelijk draagvlak voor nood

Waddenzee. We blijven ons verzetten tegen

zakelijke

activiteiten die de effecten van zeespiegel

willen nieuwe groepen mensen interesseren

stijging versterken, zoals de bodemdaling

voor het Wad. De duurzaam toerisme

ten gevolge van gas- en zoutwinning. Daarom

strategie (gezamenlijke verantwoordelijk

streven we naar een verbod op nieuwe

heid, klein
schaligheid) is voor ons daarbij

gaswinningsactiviteiten en stopzetting van

uitgangspunt.

beschermingsmaatregelen.

We

de zoutwinning.
Veel mensen

kiezen

ervoor om

hun

Duurzaam toerisme en liefde
voor het wad

nalatenschap zonder specifieke bestemming

De Waddenvereniging

wil de liefde voor

kunt er uiteraard ook voor kiezen om een

het wad als werelderfgoed bevorderen.

bepaald thema aan te wijzen waar wij uw

Dit doen we door de unieke waarden van

nalatenschap aan moeten besteden. Neem

aan de Waddenvereniging te schenken. U

hierover altijd contact met ons op, zodat wij
de mogelijkheden met u kunnen bespreken.
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‘We moeten zorgen dat
de Wadden blijvend
beschermd worden’
Tijdens de gezinsvakanties op Terschelling met de caravan die haar vader zelf
had gebouwd, ontstond bij Karen van Leeuwen (1954) een levenslange liefde voor
de Wadden. Al jaren steunt Karen vol overtuiging de Waddenvereniging.
‘Een jaar of tien geleden besloten mijn man

nieuwe partner Geert ook waddenliefhebber

Bert en ik om een aantal goede doelen waar

én lid van de Waddenvereniging te zijn.’

ons hart naar uitging in ons testament op te
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nemen. Een derde deel van onze nalatenschap

Karen komt regelmatig op de eilanden,

wordt straks verdeeld over zes organisaties.

en altijd wordt ze weer naar de zuidkant

Bert is helaas overleden, gelukkig bleek mijn

getrokken. ‘Daar gebeurt veel meer dan op

Schenken bij leven
Op pagina 10 leest u over nalaten aan de Waddenvereniging.
Maar wilt u, net als Karen van Leeuwen, ook bij leven jaarlijks
schenken? Dat kan heel eenvoudig via een periodieke schenking.
Het vastleggen van de schenking is kosteloos; een voorbeeld
formulier vindt u op onze website. Uw gift komt op deze manier
altijd in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting.
Op waddenverereniging.nl/periodiekschenken
vindt u meer informatie en rekenvoorbeelden.

het Noordzeestrand, de bewegingen van
het getij zijn er goed te volgen, je ziet de
foeragerende vogels, hoort de rotganzen.
Afgelopen Oud en Nieuw waren we op
Schiermonnikoog, als een deken vlogen de
brandganzen over ons heen. Het was een
belévenis. We moeten zuinig op het wad zijn,
zorgen dat het blijvend beschermd wordt en

gebeurt, besloten we ook een jaarlijkse

we ervan kunnen blijven genieten. Daar heeft

schenking te doen. Elk jaar gaat er €1000 naar

de Waddenvereniging geld voor nodig.’ Karen

Harlingen. Via een onderhandse akte was

en Geert volgen de ontwikkelingen in het

dat heel makkelijk geregeld. We hopen dat

waddengebied op de voet, vooral de aanleg

de Waddenvereniging zich tot in lengte van

van de vismigratierivier bij Kornwerderzand

dagen hard blijft maken voor bescherming

heeft hun interesse. ‘Omdat we ook bij

en bewustwording. Daar dragen we met veel

leven graag willen zien wat er met ons geld

liefde een klein steentje aan bij.’
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De Waddenvereniging
in uw testament
Regelmatig wordt de Waddenvereniging verblijd met een donatie uit
een erfenis. Overweegt u ook ons in uw testament op te nemen?
Waar moet u dan rekening mee houden? Mr. Henkjan Hettema, huisnotaris
van de Waddenvereniging, beantwoordt drie vragen die ons regelmatig
gesteld worden.

‘

Hoe leg ik mijn nalatenschap
goed vast?

Zijn er aandelen, moet er een huis verkocht

‘Dat kan het beste door bij de notaris een

complexer.’

worden, of zelfs landerijen, dan wordt het

testament te laten opmaken. Alleen zo
bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap
gebeurt. Is er geen testament, dan
wordt de verdeling van uw bezit aan de

‘EEN NIET AL TE INGEWIKKELD
TESTAMENT KOST GLOBAAL ROND
DE €500.’

wet overgelaten. De kosten voor een
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testament zijn afhankelijk van wat er in een

‘Verandert u na het opmaken van het

erfenis zit. Is er alleen een spaarrekening

testament van gedachten, dan is het altijd

te verdelen, dan is het overzichtelijk.

aan te passen.’

Wat is het verschil tussen een
legaat en een erfstelling?

‘Deze komt dan in aanmerking voor een

‘Een legaat is een bepaling in uw testament

rechten

waarmee u een specifiek bedrag van uw

eventuele schulden en boedelkosten (kosten

erfenis nalaat aan een bepaalde persoon

voor bv. uitvaart, notaris, belastingadviseur,

of organisatie. De grootte van dat bedrag

executeur) van de totale nalatenschap zijn

staat los van de totale omvang van

afgetrokken, krijgen de erfgenamen het

de nalatenschap. U kunt heel concreet

erfdeel zoals dat in het testament staat

aangeven dat u bijvoorbeeld €2.000 of

bepaald. Ook interessant: over erfstellingen

€10.000 uit uw nalatenschap aan de

en legaten hoeft geen erfbelasting (vroeger:

Waddenvereniging wilt nalaten.’

successierecht) betaald te worden. Dat

gedeelte van uw erfenis. Pas nadat alle
van

anderen,

zoals

legaten,

betekent dat uw geld volledig ten goede

‘MET EEN ERFSTELLING BENOEMT U
EEN PERSOON OF ORGANISATIE TOT
ERFGENAAM.’
Mr. Henkjan Hettema, notaris

komt aan het goede doel waarvoor u het
hebt bestemd.’

Hoe weet ik of mijn geld goed
wordt besteed?
‘De Waddenvereniging is een van de
honderden vele goede doelen in Nederland
met een ANBI-status. Deze Algemeen
Nut Beogende Instellingen moeten aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Ze mogen
bijvoorbeeld geen winstoogmerk hebben,
moeten een actueel beleidsplan hebben, aan
integriteitseisen voldoen en een financiële
verantwoording publiceren. De ANBI-status
wordt door de Belastingdienst toegekend
en geeft voldoende waarborg dat uw geld
goed wordt besteed.’
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Het regelen van
uw nalatenschap
Steeds meer mensen kiezen voor een nalatenschap aan
een goed doel. Ook bij de Waddenvereniging merken we
dat. Als u wilt nalaten aan een goed doel, dan is het nodig
om het goede doel te benoemen in uw testament.

Het opnemen van de Waddenvereniging in
uw testament regelt u in zes stappen:

Stap 1: Kiest u voor een erfenis of een legaat?
Kies eerst of u uw dierbaren en/of goede doelen als (mede-)
erfgenaam of als (mede-)legataris benoemt. Dit is afhankelijk
van wat u wilt nalaten.

Stap 2: Kiest u voor een executeur?
Hoewel het niet verplicht is, is het zeer verstandig een executeur
in uw testament te benoemen. Deze persoon wikkelt na uw
overlijden uw nalatenschap af.

Stap 3: Uw wensen vastleggen
Laat altijd uw wensen door een notaris vastleggen. Een eigen
handgeschreven verklaring ook wel codicil genoemd is namelijk
niet voldoende. Het opmaken van uw testament kunt u door de
notaris laten doen of online regelen.

Bron: toegift.nl
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Stap 4: Ontwerptekst
Na de inventarisatie van uw wensen stelt de notaris een
ontwerptekst op. Deze ontvangt u samen met een toelichting
per post of email. Neem deze goed door.

Stap 5: Ondertekenen
Maak een (vervolg)afspraak met de notaris om de tekst
samen door te nemen. U kunt altijd wijzigingen aanbrengen.
Wanneer alles naar wens is, ondertekent u het testament.
Uw testament kan in de toekomst op ieder moment door u bij
de notaris worden gewijzigd.

Stap 6: Informeer het goede doel
Laat ons weten dat u aan ons nalaat. Dit is niet verplicht, maar
we vinden het fijn om te weten. Wij kunnen u dan bij leven nog
meer betrekken bij onze activiteiten, u bedanken of
voor evenementen uitnodigen. Zo krijgt u een beter
gevoel over datgene waar u later aan bijdraagt.

Op onze website hebben we alle stappen uitgebreid toegelicht
www.waddenvereniging.nl/nalaten

Persoonlijk contact
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze collega’s
Fints Mollema of René Jellema. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer
0517 493 693 of via info@waddenvereniging.nl
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Contact
www.waddenvereniging.nl

Postadres

info@waddenvereniging.nl

Postbus 90

0517 - 493 693

8860 AB Harlingen
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