Nalaten aan het
Erasmus MC - Sophia
Kinderziekenhuis
Laat uw idealen voortleven,
ook als u er straks niet meer bent

Laat uw idealen voortleven
Iedereen maakt zich in het leven
wel eens ergens sterk voor.
Door voor een ander klaar te
staan, iets te geven of te doneren.
Simpelweg, omdat we dit belangrijk
vinden. Maar wat als u er zelf niet
meer bent?
Met een toegift kunt u nog één keer
opkomen voor wat u belangrijk
vindt. Door na te laten aan een goed
doel waar u een betrokkenheid bij
voelt, zoals de beste zorg voor zieke
kinderen.

Nalaten aan het Sophia Kinderziekenhuis is een bijzondere daad.
Samen met u kunnen we echt
verschil maken, om in de toekomst
zieke kinderen nog beter te
kunnen helpen.
We weten immers allemaal hoe
essentieel een goede
gezondheid is.
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De beste zorg en een beter perspectief
voor zieke kinderen
Over één ding is iedereen het eens:
een kind hoort zorgeloos te kunnen
leven, niet ziek te zijn. Zeker niet zo
ziek dat het langdurig weg moet
van huis.
Toch is de praktijk helaas anders.
In het Erasmus MC-Sophia
Kinderziekenhuis in Rotterdam
worden dagelijks kinderen
opgenomen. Soms voor een
betrekkelijk eenvoudige ingreep,
maar vaak omdat ze ernstig ziek
zijn en zorg nodig hebben die
een algemeen ziekenhuis niet kan
geven. Denk aan zeldzame hart- en
longziekten waarvoor in Rotterdam de
beste expertise aanwezig is.
Uw nalatenschap 100% goed
besteed
Over een nalatenschap moet normaal gesproken belasting betaald
worden, erfbelasting of ook wel
genoemd successierecht. Dit geldt
niet voor de Stichting Vrienden van
het Sophia. Dit is een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Uw gift
is daarom vrijgesteld van belasting.
Uw geld komt voor 100% ten goede
aan het Sophia Kinderziekenhuis.
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Maar ook zorg voor kinderen die veel
te vroeg geboren worden, of met
aangeboren afwijkingen zoals een
niet volledig ontwikkeld darmstelsel
of een open ruggetje. Vroeger
bleven pasgeborenen met deze
aandoeningen niet in leven.
Gelukkig kunnen we vandaag de
dag steeds meer met een operatie
verhelpen.
De specialisten en onderzoekers van
het Sophia verrichten baanbrekend
werk en verleggen grenzen op het
gebied van onderzoek, onderwijs en
zorg. Hierdoor komt er steeds meer
kennis over het voorkomen of beter
behandelen van ziekten.
De overheid en zorgverzekeraars
dragen in belangrijke mate bij aan de
financiering van behandelingen, maar
voor de beste zorg, onderzoek en een
zo aangenaam mogelijk verblijf in het
ziekenhuis van ouders en kinderen,
zijn aanvullende middelen nodig.

Stichting Vrienden van het Sophia
De Stichting Vrienden van het Sophia
is de goede doelenorganisatie van het
Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.
Wij ondersteunen de missie van het
Sophia: Elk kind, ziek of gezond met
een beperking, heeft recht op de
allerbeste zorg die er is.
Daarom doen wij er alles aan om
hun verblijf in het ziekenhuis zo
aangenaam mogelijk te maken.
Ook zorgen we voor financiering
van wetenschappelijk onderzoek en
vernieuwende projecten.
Hierdoor kunnen zieke kinderen een
betere behandeling of betere kwaliteit
van leven krijgen.

Dat kan alleen door de financiële
steun van heel veel bedrijven en
mensen zoals u. Een gift uit uw
nalatenschap is een bijzondere
manier om hieraan bij te dragen.
Helpt u mee?

Meer informatie over onze projecten
leest u op onze website:
www.vriendensophia.nl
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“In het Sophia kreeg
Lenn de allerbeste zorg.”

Robert en Marjolein, ouders van Lenn
“Ons zoontje werd geboren met een ernstige hartspierziekte en moest daardoor
een harttransplantatie ondergaan. Wij hebben van dichtbij meegemaakt hoe
belangrijk onderzoek is naar nog betere behandelmethodes. En zijn daarom
donateur geworden van de Stichting Vrienden van het Sophia.”

Nog één keer opkomen voor wat u
belangrijk vindt
Door een goed doel op te nemen in
uw testament, kunt u nog één keer
opkomen voor wat u belangrijk
vindt. Indien u wil bijdragen aan
het belangrijke werk dat artsen en
onderzoekers doen in het Sophia
Kinderziekenhuis, vertellen we
u graag hoe u dit het beste kunt
regelen en ervoor zorgt dat uw toegift
daadwerkelijk bij ons terecht komt.
Voelt u zich bij een bepaalde ziekte
of afdeling extra betrokken?
Het is mogelijk om een specifiek
project, onderwerp of gebied
te steunen.
Zoals de afdeling Neonatologie, het
Kinderhersencentrum of onderzoek
naar hartziekten bij kinderen.

Uw wensen staan centraal
We bespreken uw wensen graag met u.
Dit kunt u het beste doen voordat u uw
testament laat opmaken.
Wilt u meer weten over het opnemen
van een toegift in uw testament?
Neem dan contact op met
Madelief Mac Lean. Telefonisch via
010 703 67 50 of per email
MMacLean@vriendensophia.nl

Madelief Mac Lean
“Een afweging om een deel van je
bezittingen na te laten is niet eenvoudig
en kost vaak tijd. De beslissing doet
je aan je eigen levenseinde denken
en het is begrijpelijk dat je dat voor
je uitschuift. Als mensen na willen
laten aan de Stichting Vrienden
van het Sophia probeer ik zoveel
mogelijk vragen te beantwoorden.
Men is uiteraard ook op zoek naar een
bevestiging van een goede besteding
van het vermogen dat zij tijdens hun
leven hebben opgebouwd. Veel mensen
ervaren het als een opluchting als zij
uiteindelijk hebben geregeld wat er met
hun nalatenschap gaat gebeuren.”
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“Mooi dat iemand over de grens van
zijn eigen leven kijkt en medisch
onderzoek met zijn nalatenschap
ondersteunt.”

Prof. Dr. Sinno Simons:
“Al jaren werk ik in het Sophia Kinderziekenhuis met de allerkleinsten.
Op de IC Neonatologie zorgen we voor te vroeggeboren kinderen
vanaf 24 weken zwangerschap. Maar ook voor kinderen die op tijd
zijn geboren en intensieve zorg nodig hebben. Onderzoek waardoor
zorg voor deze kinderen en hun ouders nog verder verbetert is enorm
belangrijk en zelfs van levensbelang.”

Hoe kan ik nalaten?
Wat als ik er niet meer ben? Wie betrek
ik bij mijn keuzes? Uw wensen en
uw testament bespreken doet u niet
dagelijks. Ook is het voor veel mensen
niet altijd vanzelfsprekend om
hierover te praten. Toch kan dit soms
erg prettig zijn.
Om het gesprek te starten kunt u eens
aan familie of vrienden vragen hoe zij
over nalaten aan een goed doel als het
Sophia Kinderziekenhuis denken.
Of vraag hen eens wat zij ervan vinden
als u dit zou doen.
Voor het maken van een testament
kunt u het stappenplan op de
volgende pagina volgen.

Wanneer u al een testament
heeft, kunt u de notaris vragen
om een aanvullend testament te
maken met daarin uw toevoeging.
De bepalingen uit het vorige
testament blijven dan in stand en
worden alleen aangevuld.
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U kunt ook denken aan een ‘fonds op
naam’. U bepaalt dan zelf de naam
van het fonds (vaak uw eigen naam
of de naam van een dierbare) én een binnen de doelstelling van de stichting
- ‘eigen’ doelstelling/besteding van de
financiële middelen. Heel persoonlijk
dus! Dit kan bij leven maar ook via een
beschikking in uw testament.
Heeft u vragen over de mogelijkheden
voor een fonds op naam en wilt u
hierover geheel vrijblijvend van
gedachten wisselen? We nemen graag
de tijd om met u over uw wensen te
praten. Belangrijk is dat u zich prettig
voelt bij uw keuzes en er volledig
achter staat.

“Mijn kleinzoon is in het
Sophia Kinderziekenhuis
geboren.”
Thea, oma van Jace
“Ik heb de liefdevolle en goede zorg in het Sophia mogen ervaren. Daarom draag ik
het Kinderziekenhuis een warm hart toe.”

Stappenplan
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Erfgenaam of legataris?

Ontwerptekst

Kies eerst of u uw dierbaren en het
goede doel (of goede doelen) als
(mede-) erfgenaam of als (mede-)
legataris benoemt.
Erfgenaam: Als erfgenaam heeft het
goede doel alleen of samen met
andere erfgenamen recht op de
gehele nalatenschap. Dit deel, meestal
een percentage, wordt ook wel de
erfstelling genoemd. Het goede doel
en eventuele mede-erfgenamen erven
dan alle baten en schulden van de
nalatenschap.
Legataris: Een legataris ontvangt een
bepaald goed uit de nalatenschap. Dat
kan een geldbedrag zijn, maar ook een
bepaald goed zoals een huis of een
schilderij. Een legataris wordt verder
geen deelgenoot in de nalatenschap.

Na de inventarisatie van uw wensen
stelt de notaris een ontwerptekst op.
Deze ontvangt u samen met een
toelichting per post of e-mail.
Neem deze goed door.
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Uw wensen vastleggen
Het opmaken van uw testament kunt u
door de notaris laten doen.
Maak een afspraak met uw notaris
en bespreek uw wensen. Tijdens het
eerste gesprek vertelt u
de notaris wat uw wensen zijn.
De notaris informeert u over de
mogelijkheden en kosten. De notaris
maakt uw testament op.
U kunt in plaats van een eerste
gesprek bij de notaris ook een online
module invullen. Het ondertekenen
hiervan doet u wel bij de notaris.
Zie stap 5.

Kiest u 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.
Vraag deze persoon vooraf of deze
ook daadwerkelijk de taken van het
executeurschap wil en kan uitvoeren.
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Een goed advies van een notaris is
onmisbaar en kan de verschuldigde
erfbelasting na overlijden zo klein
mogelijk houden. Wij kunnen u bij
de keuze voor een notaris uiteraard
adviseren indien u hier behoefte
aan heeft. U kunt ook kijken
op www.notaris.nl
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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.
Als u het testament heeft ondertekend,
krijgt u een gewaarmerkte kopie
thuisgestuurd.
De notaris bewaart het origineel van
uw testament en registreert deze bij
het Centraal Testamentregister in
Den Haag. Zo is het testament altijd
vindbaar na uw overlijden.
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Informeer de Stichting
Vrienden van het Sophia
U bent niet verplicht om ons op de
hoogte te stellen, maar wij horen
graag als u ons in uw testament
heeft opgenomen.
Als we dit weten, kunnen we u
namelijk nog meer betrekken bij
onze activiteiten, of voor onze
evenementen uitnodigen. Zo krijgt
u een beter gevoel over datgene waar
u later aan bijdraagt.
15

“Delen is iets heel fijns!
Wij geloven dat doorgeven
ons leven verrijkt.”

Piet en Tonny
“We hebben een jaar geleden
besloten om het Sophia
Kinderziekenhuis op te nemen
in ons testament. Om zo bij te
dragen aan de beste zorg voor
zieke kinderen.”

Wat kan ik nalaten?
Het meest voor de hand liggend is het
nalaten van een geldbedrag.
Maar er zijn wellicht ook goederen
waar u aan kunt denken. Als u voor
een geldbedrag kiest kunt u de
Stichting Vrienden van het Sophia
bijvoorbeeld als legataris opnemen in
uw testament.
Goederen nalaten
Naast een geldbedrag, kunt u met
een legaat óók goederen nalaten.
Dit kan variëren van een huis, een
effectenportefeuille, een oldtimer
of een waardevol schilderij. U kunt
natuurlijk ook aan kleinere dingen
denken. Zo heeft u misschien wel een
bijzondere verzameling, een mooi
sieraad of een antieke vaas.
Ook deze kunt u nalaten. Vergeet niet
om uw wensen in een persoonlijke en
officiële akte (testament) vast te laten
leggen bij de notaris.
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Elke toegift is waardevol
Met uw toegift kan het Erasmus
MC-Sophia Kinderziekenhuis ook
in de toekomst haar goede werk
voortzetten. Daarom is elke toegift,
groot of klein, waardevol.

Er zijn meerdere manieren om de
Stichting Vrienden van het Sophia
te steunen. U kunt donateur
worden, een fonds op naam
oprichten of een
lijfrenteschenking doen.
Bent u geïnteresseerd?
Kijk dan eens op onze website
www.vriendensophia.nl of
bel ons op (010) 703 67 50

Stichting Vrienden van het Sophia
Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam
Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam
E-mail info@vriendensophia.nl
IBAN NL53 INGB 0000 070167 (GIRO 70167)

