PIETERBUREN
Zeehondencentrum

schenken & nalaten
samen voor de toekomst

Samen voor de toekomst
Zeehondencentrum Pieterburen is opgericht in 1971. Sinds die tijd is het
uitgegroeid tot een gespecialiseerd ziekenhuis voor zeehonden die
door vervuiling en/of verstoring ziek zijn geworden, gewond zijn geraakt
of zijn verweesd.
De zeehond is voor ons de vertegenwoordiger en graadmeter van de
Waddenzee, omdat hij hier bovenaan de voedselketen staat. Hij vormt
zo het boegbeeld van datgene wat wij willen bewaken voor toekomstige
generaties: een schone zee met een gezonde zeehond.
Denk eens aan het afval van visnetten en de toenemende plastic soep in
onze zeeën. Uitdagingen waar wij onze verantwoordelijkheid voor willen
nemen door mee te werken aan duurzame oplossingen en bewustwording. Naast de opvang van zeehonden, spelen onderzoek, educatie en
voorlichting een belangrijke rol in ons werk.
Helpt u ons een gezonde toekomst voor zeehond en mens te realiseren?
In deze folder leest u over twee vormen waarmee u dit kunt doen: een
periodieke schenking of een nalatenschap.

Periodieke schenking
Een periodieke schenking houdt in dat u voor een periode van minimaal 5
jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt. Door deze gift vast te leggen in een
schriftelijke overeenkomst is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting en
ontvangt u een deel van uw gift terug
Hoe kunt u periodiek schenken?
U kunt de schenkingsovereenkomst zelf vastleggen. Wanneer u contact met
ons opneemt ontvangt u van ons de overeenkomst per post. Ook kunt u de
schenkingsovereenkomst via onze website downloaden en invullen.
Na ondertekening gaat de schenking in en kunt u bij uw belastingaangifte
gebruikmaken van het extra belastingvoordeel.
U bepaalt het voordeel
U bepaalt zelf de hoogte van uw gift en legt dit vast via de schenkingsovereenkomst. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw
belastbaar inkomen mag aftrekken. U kunt er voor kiezen om zelf van het
voordeel te profiteren of het voordeel aan de
zeehonden te schenken.
Rekenvoorbeeld bij een periodieke schenking
In onderstaand overzicht geven wij u een voorbeeld van uw mogelijke
belastingteruggave. De daadwerkelijke teruggave is afhankelijk van uw
persoonlijke (inkomens) situatie.
VOORDEEL VOOR UZELF
U geeft:

€ 200

Teruggave belastingdienst (42%):

€ 84

Uw gift van € 200 kost u netto:

€ 116

VOORDEEL VOOR HET ZEEHONDENCENTRUM
U wilt netto geven:

€ 200

U geeft:

€ 345

Teruggave belastingdienst (42%):

€ 145

“De zeehonden en de Wadden hebben mijn
hart gestolen en ik draag graag bij aan een
gezonde toekomst voor dier en zee.”
De heer S. van Beek, Groningen

Zeehond Gottfried raakte verstrikt
in een visnet. Jaarlijks vangen wij
tientallen nettenslachtoffers op
Foto: John o’Connor

Uw schenking komt ten goede aan...
Rehabilitatie
van zeehonden die gewond,
ziek of verweesd zijn, vaak
door menselijk toedoen

Onderzoek
om de beste zorg voor
de zeehonden mogelijk
te maken

Educatie
ter bewustwording van de
schoonheid en kwetsbaarheid
van de zeehond en de zee

Nalatenschap
Wilt u dat na uw overlijden uw nalatenschap of een deel daarvan ten
goede komt aan de zeehonden? In uw testament kunt u vastleggen dat
het Zeehondencentrum uw erfgenaam of één van uw erfgenamen wordt.
Dit kan vrij van successierechten, omdat Zeehondencentrum Pieterburen
een goed doel is met een ANBI-status. Nalatenschappen komen daardoor, net als schenkingen, volledig ten goede aan de zeehonden. Er zijn
twee manieren waarop u een gift aan het Zeehondencentrum in uw testament kunt opnemen: met een legaat of erfstelling.
In beide gevallen bepaalt u zelf de hoogte van het na te laten bedrag of
(onroerende) goederen. U kunt dit met uw eigen notaris regelen, maar wij
kunnen u ook in contact brengen met een notaris die verbonden is aan
het Zeehondencentrum. De notaris helpt u uw wensen vast te leggen,
zodat uw nalatenschap in goede handen is.
Wat is een legaat?
Met een legaat krijgt het Zeehondencentrum een duidelijk omschreven
goed (zoals een stuk grond of een woning) of een bepaald geldbedrag.
Wat is een erfstelling?
Bij een erfstelling benoemt u het Zeehondencentrum geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam.

schenken & nalaten
Zeehondencentrum Pieterburen is meer dan een ziekenhuis voor zeehonden
in nood. Naast opvang en rehabilitatie willen wij de zeehonden in hun
leefomgeving zo veel mogelijk beschermen. Voor nu en voor komende
generaties.
U bent altijd welkom om ons te komen bezoeken, zodat u met eigen ogen
kunt zien hoe hard uw hulp nodig is.

Voor meer informatie en vragen
Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Wij staan voor u klaar.
Email: info@zeehondencentrum.nl
Telefoon: 0595 - 526 526
Zeehondencentrum Pieterburen
Hoofdstraat 94a
9968 AG Pieterburen
www.zeehondencentrum.nl
Deelnemer van

