RSIN of fiscaal nummer
Stichting Geldersch Landschap
Stichting Geldersche Kasteelen
St. Vrienden van Kastelen
Steunfonds Geldersch
Landschap & Kasteelen

Informatie en advies
002989670
002989694
819156577

Voor advies over en/of het regelen van schenkingen, erfstellingen en legaten kunt u zich wenden
tot uw eigen notaris of tot onze huisnotaris:

815814434

Notariskantoor Dirkzwager
Velperweg 1
Postbus 111
6800 AC Arnhem
Tel: (026) 365 55 32 of (026) 365 55 55
E-mail: info@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl

Als u voor de Belastingaangifte wordt gevraagd
om een transactienummer, dan kunt u uw
donateursrelatienummer invullen.

Wegwijzer voor
schenken en nalaten

Kiest u voor een schenking? GLK verwelkomt
elk bedrag op deze rekeningnummers:
Stichting Het Geldersch Landschap
IBAN (bankrekening) NL38 RABO 0381 6062 95
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen
IBAN (bankrekening) NL30 RABO 0381 6027 53

www.glk.nl

Geldersch Landschap & Kasteelen
IBAN (bankrekening) NL85 RABO 0303 9737 30

Geldersch Landschap & Kasteelen
Postbus 7005, 6801 HA Arnhem
Tel: (026) 355 25 55

www.glk.nl

Gelderland heeft prachtige natuurgebieden
en eeuwenoude kastelen. Een unieke
omgeving die inspiratie biedt. Dat wil
Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK)
graag behouden, nu en in de toekomst.
Dat kunnen we uiteraard niet alleen. We
hebben daarvoor de steun en geld nodig
van iedereen die een hart heeft voor de
natuur en het erfgoed in Gelderland.
Steunt u ons ook?
Dat kan op diverse manieren. Behalve
ons steunen als donateur is er ook de
mogelijkheid om te schenken aan GLK.
Met deze bijdrage kunnen wij veel doen
voor de Gelderse natuur en haar kastelen
en landgoederen die aan onze zorgen zijn
toevertrouwd.
Voor schenkingen en nalatenschappen
zijn verschillende mogelijkheden die
hieronder worden toegelicht. Voor een
persoonlijk advies staat onze rentmeester,
Willem van Vliet, u graag te woord
(tel. (026) 355 255 43 of w.vanvliet@glk.nl).

De periodieke schenking

Een nalatenschap

Een periodieke schenking heeft voor u fiscale
voordelen. Bij een schenking van ten minste vijf
jaar is het jaarlijks te schenken bedrag aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van
het belastingtarief kan het belastingvoordeel
oplopen tot 52%. Deze vorm van schenken kan
nog steeds met een notariële akte. Sinds 2014 is
het ook mogelijk de schenking in een schriftelijke
overeenkomst tussen u en het goede doel vast te
leggen. Een modelschenkingsovereenkomst kunt
u downloaden op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). De periodieke
gift dient u tijdens haar looptijd jaarlijks te verantwoorden in uw aangifte inkomstenbelasting.

Ook na uw dood kunt u iets voor het Gelders
erfgoed en de natuur betekenen door in uw
testament uw nalatenschap aan GLK te regelen.
Dat kan in de vorm van geld, roerende zaken
of onroerend goed. U kunt op al deze manieren
het werk van GLK versterken en daar zijn wij u
dankbaar voor. Over een nalatenschap aan een
goed doel zoals GLK hoeft geen successierecht
te worden betaald. Zo komt er netto meer
terecht bij de bestemming die u zelf kiest.

Een fonds op naam
Als u een speciale band heeft met bijvoorbeeld
het landgoed waar u vaak wandelt of met het
kasteel waar u getrouwd bent, dan kunt u kiezen
voor een schenking ten gunste van dat specifieke
doel. Via een fonds op naam kunnen particulieren, bedrijven en instellingen een onderdeel van
het werk van GLK steunen. U kunt een fonds op
naam zetten tijdens uw leven of in uw testament.
De schenking tijdens uw leven kan éénmalig
zijn of periodiek. U heeft de fiscale voordelen en
wij zorgen uiteraard voor de uitvoering van uw
wensen.

Schenken in natura
Misschien wilt u een bijzonder bezit afstaan aan
GLK, zoals een portret of een voorwerp voor één
van onze opengestelde huizen. Of misschien
wilt u een stuk (bos-)grond aan GLK toevertrouwen zodat de zorg voor de natuur gewaarborgd
blijft. GLK zal zorgvuldig met uw schenking
omgaan zodat ook toekomstige generaties
hiervan kunnen genieten.

De belastingdienst heeft Geldersch Landschap
& Kasteelen aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van
schenken aan een organisatie met een ANBIstatus is dat uw gift kan worden gebruikt als
aftrekpost op uw belastbaar inkomen.

