
It Fryske Gea vereniging 
voor natuurbescherming in Fryslân  
It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in 
Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van 
natuur, landschap en cultureel erfgoed in Fryslân. 

Provinciale vereniging voor natuurbescherming

Geef het door
UW NALATENSCHAP

Leven is 
doorgeven

Bescherm 
de natuur 
voor later



Niemand heeft het eeuwige leven. Toch staat u waar-
schijnlijk niet dagelijks stil bij uw overlijden. Er zijn  
echter goede redenen om daar toch eens over na te 
denken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw nalaten-
schap? Komen de bezittingen die u achterlaat wel op  
de juiste plek terecht? Bij de mensen of de doelen die 
uw voorkeur hebben?

Leven is 
doorgeven

UW NALATENSCHAP Geef het door.

“Ik sta al jaren achter It Fryske Gea en wilde méér 
met die betrokkenheid doen. Onlangs heb ik de 
knoop doorgehakt. Iets in mij zei “Ik moet mijn 
testament regelen”. Vervolgens heb ik mij door 
een adviseur van It Fryske Gea laten voorlichten.”

Foar de natoer yn Fryslân 
      Voor de natuur in Fryslân
Een concrete bijdrage leveren
Fryslân, voor de één de provincie van de uitgestrekte merengebieden, 
voor de ander it Heitelân met de weidse vergezichten of het smûk, 
skaadzjend beamtegrien van de Friese Wouden. Maar Fryslân biedt 
nog veel meer. Hoe stellen we al dat moois veilig? 

Fryslân is rijk bedeeld met prachtige natuur. De unieke wadden, 
de kleurige graslanden, de meren en plassen, de moerassen, de paarse 
heide, de mooie bossen…  It Fryske Gea wil dat graag zo houden. 
De vereniging voor natuurbescherming in Fryslân zet zich al sinds 1930 in 
voor de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorische waarden 
in Fryslân. Een goed leefmilieu voor mens, plant en dier staat daarbij 
voorop. Dat betekent rust, ruimte, schone lucht en gezond water. Om dat 
zo te houden  is behalve inzet ook geld nodig. 



“Ik heb me van jongsafaan enorm 
betrokken gevoeld bij alles wat zich in 
de natuur afspeelt. Daarom doe ik 
graag iets voor de natuur in Fryslân.”

Bescherm de natuur voor later 
Als u het een fijn idee vindt dat u ook na uw leven iets bijdraagt  
aan de Friese natuur, dan kan dat. Door It Fryske Gea als begunstigde 
in uw testament op te nemen, beschermt u het Friese erfgoed voor later. 

Steeds meer mensen kiezen ervoor om (een deel van) hun vermogen  
na te laten aan een goed doel. Nalaten aan It Fryske Gea is één 
van de mooiste manieren om iets te doen voor de natuur in Fryslân. 
Zodat toekomstige generaties mensen, planten en dieren hiervan 
de vruchten plukken. 

Geen belasting. Het hele bedrag   
  gaat naar het goede doel!
Mede dankzij de belastingdienst komt uw volledige nalatenschap ten goede 
aan de natuur. It Fryse Gea heeft namelijk de ANBI-status. ANBI staat voor  
Algemeen Nut Beogende Instellingen. Goede doelen met deze status hoeven 
geen belasting af te dragen over de ontvangen nalatenschappen. En natuurlijk 
zorgen wij ervoor dat elke euro daadwerkelijk naar de natuur gaat.
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Nalaten via erfstelling
U kunt It Fryske Gea tot (mede-)erfgenaam benoemen in uw testament. 
Met een erfstelling bepaalt u zelf welk percentage van uw erfenis naar 
de natuur in Fryslân gaat. In tegenstelling tot natuurlijke personen kunnen 
wij, dankzij de vrijstelling van erfbelasting, het gehele bedrag inzetten 
voor ons werk.

Nalaten via legaat 
Indien u It Fryske Gea niet tot (mede-)erfgenaam wilt benoemen, maar wel een 
bedrag wilt nalaten, kunt u kiezen voor een legaat. Een legaat is een door u 
zelf bepaald geldbedrag dat de notaris vastlegt in uw testament. U kunt ook 
een kunstvoorwerp, een effectenportefeuille of onroerende goederen nalaten 
aan It Fryske Gea, zoals grond of een huis.

Veel mensen zien op tegen het maken van  
een testament, maar dat is niet nodig. Onze 
adviseur kan u begeleiden en een notaris 
maakt alles in orde. Bovendien kunt u uw 
testament later altijd weer wijzigen.

Wilt u dat de natuur in Fryslân uw erfgenaam 
is? Neem dan contact op met uw notaris. 
Ook kunt u contact opnemen met onze adviseur 
schenkingen/fondsen via ons secretariaat,  
telefoon 0512 – 381448. Wij geven u graag 
advies of nodigen u uit voor een afspraak.

Makkelijk
geregeld

“Ik heb, nu ik bij de notaris mijn testament 
heb laten opmaken waarin It Fryske Gea 
tot erfgenaam is benoemd, een gerust 
gevoel gekregen.”

“Bij zo’n beslissing hindert het niet of je jong 
of oud bent en hoeveel jaren je nog leeft; 
het is geregeld en ik hoef me er geen zorgen 
meer om te maken.”
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Van Harinxmaweg 17
9246 TL  Olterterp
Telefoon: 0512 – 381448
Email: info@itfryskegea.nl

Postadres: 
Postbus 3
9244 ZN  Beetsterzwaag
www.itfryskegea.nl

Foar de natoer yn Fryslân!


