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Schenken  
& nalaten... 
Omdat u wat voor de dieren wilt betekenen! 
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Uw nalatenschap, 
is een geschenk 
voor de dieren

Wilt u na uw overlijden nog 

steeds ietst betekenen voor 

de ganzen en andere dieren 

in Akka’s Ganzenparadijs? 

Dan kunt u Stichting Akka’s 

Ganzenparadijs opnemen in uw 

testament. Bovendien kan Akka’s 

Ganzenparadijs de zorg voor  

uw dieren op zich nemen  

na uw overlijden.

Nalaten
Niemand heeft het eeuwige leven en tóch 

staat u waarschijnlijk niet dagelijks stil bij uw 

overlijden. De boeddhistische achtergrond die 

de dood slechts ziet als een ander pad, maakt 

het overlijden bespreekbaar. Er zijn goede 

redenen om toch eens over uw overlijden na 

te denken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met 

uw nalatenschap? Wat gebeurt er met uw 

bezittingen die u achterlaat en komen deze wel 

op de juiste plek terecht? Bij de mensen of de 

doelen die uw voorkeur hebben? U kunt ook 

een percentage van uw nalatenschap nalaten.

Wilt u Stichting Akka’s Ganzenparadijs 

opnemen in uw testament, dan kunt u gebruik 

maken van de volgende gegevens: 

 

Stichting Akka’s Ganzenparadijs 

Burg. ten Holteweg 47, 7751 CR Dalen 

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder 

nummer 04087996.

Persoonlijk gesprek 

Veel mensen zien op tegen het nadenken over 

de dood of het maken van een testament, maar 

dat is niet nodig. Het kan juist een bepaalde 

rust geven dat alles goed geregeld is en uw 

nalatingen bij de juiste personen of organisaties 

belanden. Wij kunnen u begeleiden in het 

maken van uw keuze. U kunt contact met ons 

opnemen voor een afspraak en dan vertellen 

we u ook graag wat de mogelijkheden zijn op 

het gebied van schenkingen en giften. U kunt 

contact opnemen via ons secretariaat, telefoon 

0524 - 291 773. Wij helpen u telefonisch of 

nodigen u uit om een afspraak te maken in een 

persoonlijk gesprek. 

 

Uw testament regelt u online 

U bent er klaar voor om uw testament op 

te maken. De gang naar de notaris is vaak 

kostbaar. Wij wijzen u graag op een goedkoper 

alternatief: www.nutestament.nl

Schenken  

Geniet u van dieren en hoopt u dat nog veel 

generaties na u dat ook zullen doen? Ziet u 

ook dat ons werk broodnodig is en draagt u 

het werk van Stichting Akka’s Ganzenparadijs 

een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen 

met een financiële bijdrage? Als u het een fijn 

idee vindt dat mede dankzij u de dieren in 

Nederland het een beetje beter krijgen, dan 

zijn er verschillende mogelijkheden. 

U kunt donateur worden en een éénmalige 

donatie doen. Maar u kunt er ook voor kiezen 

om ons werk structureel te steunen. We zijn 

aangemerkt als ANBI, dat wil zeggen dat uw 

steun onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar 

is bij de belastingaangifte. De belastingdienst 

betaalt dus mee aan uw gift. De voorwaarden 

vindt u op www.belastingdienst.nl  

Op onze site kunt u een voorbeeld van een 

schenkcontract vinden, dat geldig is om 

gebruik te maken van deze aftrekmogelijkheid.   

Maximaal belastingvoordeel. 
Dat betekent voordeel voor u 
én zekerheid voor 
de dieren!

Wat is uw voordeel? 
Stel u geeft aan een goed doel ieder  
jaar € 900,-. Bij een drempelinkomen  
van € 40.000 is 1%, dus € 400, niet 
aftrekbaar. Uw belastingvoordeel is  
dan 42% van € 500 = € 210.  
Indien u een schenkingsovereenkomst 
aangaat met dit goede doel is uw 
belastingvoordeel 42% van € 900, 
 dat is  € 378. Een extra voordeel van 
maar liefst € 168! 
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ANBI
Stichting Akka’s Ganzenparadijs 

is een ANBI, een Algemeen Nut 

Beogende Instelling. Dit betekent 

dat uw schenking onder bepaalde voorwaarden 

aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting én dat 

u vrij van erfbelasting kan nalaten. Daardoor 

komt uw bijdrage volledig  ten goede aan de 

dieren.  En die bijdrage is van ganser harte 

welkom:  ook in de toekomst zullen de dieren 

uw  hulp hard nodig hebben! Stichting Akka’s  

Ganzenparadijs ontvangt geen overheids- 

subsidies en is daarom 100% afhankelijk  

van giften.

CBF erkend
Sinds juni 2017 mogen we trots 

vertellen dat we de CBF erkenning 

hebben als goede doel. Daarmee 

mogen we het CBF logo voeren. 

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat de 

organisatie zich houdt aan de regels die gelden 

voor erkenning door het onafhankelijke Centraal 

Bureau Fondsenwerving (CBF). 

Erkende goede doelen weten wat ze willen 

bereiken, hebben hun organisatie op orde en 

vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens 

in de drie jaar toetst het CBF erkende goede 

doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds 

controles plaatsvinden. Voor vragen, klachten 

en een actuele lijst van erkende goede doelen: 

Centraal Bureau Fondsenwerving, www.cbf.nl. 

Contactgegevens
Burg. ten Holteweg 47 

7751 CR Dalen 

T: +31 (524) 291 773

E: info@ganzenparadijs.nl

S: www.ganzenparadijs.nl 

F: facebook.com/akkas.ganzenparadijs

Opvangadres: Dalen (bezoek op afspraak)

Kamer van Koophandel 04087996 

Triodos Bank NL69 TRIO 0784 7932 04 




