Provinciale vereniging voor natuurbescherming

UW SCHENKING

Deel uw liefde
voor de natuur
Leven is
doorgeven

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.

Bescherm
de natuur
voor later
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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.

Kiezen
voor
de natuur

Geniet u van de natuur in Fryslân en hoopt u dat nog
veel generaties na u dat ook zullen doen? Draagt u het
werk van It Fryske Gea een warm hart toe en wilt u de
natuurbeschermingsorganisatie ondersteunen met een
financiële bijdrage? Als u het een fijn idee vindt dat
mede dankzij u de natuur in Fryslân wordt bewaard,
zijn er verschillende mogelijkheden.

“Ik sta al jaren achter It Fryske Gea en wilde
méér met die betrokkenheid doen. Ik heb mij door
mijn accountant laten voorlichten en besloten tot
een periodieke schenking. Ik zie mijn geld liever
naar de natuur gaan dan naar de Belastingdienst”

Bescherm de natuur voor later
Door aan It Fryske Gea een gift te doen, beschermt u het Friese erfgoed
voor nu en later. Steeds meer mensen kiezen ervoor te schenken aan een
goed doel. Schenken aan It Fryske Gea is één van de mooiste manieren
om iets te doen voor de natuur in Fryslân. Zodat niet alleen u, maar ook
toekomstige generaties hiervan kunnen genieten.
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ANBI-status
It Fryske Gea is een goed doel met een ANBI-status. ANBI staat voor
Algemeen Nut Beogende Instellingen. Als u aan It Fryske Gea schenkt,
hoeven wij hier geen schenkbelasting over te betalen. Uw schenking
komt dus in zijn geheel ten goede aan de Friese natuur. En natuurlijk
zorgen wij ervoor dat elke euro daadwerkelijk naar de natuur gaat.

“Ik woon al mijn hele leven in Fryslân en geniet
nog elke dag van de schoonheid van het Friese
landschap. Het geeft mij een goed gevoel dat ik
door middel van een gift een concrete bijdrage
kan leveren aan het behoud hiervan.”

Eenmalige gift
U kunt heel eenvoudig eenmalig een bedrag overmaken naar It Fryske Gea
op nummer IBAN NL17 RABO 0309 0803 55. Onder bepaalde voorwaarden is uw gift fiscaal aftrekbaar. Onze website of de website van de
Belastingdienst geven hier meer informatie over. U kunt ook advies vragen
aan een van onze adviseurs.
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“Voor ons gouden bruiloftsfeest hebben we
geld gevraagd voor It Fryske Gea in plaats
van cadeaus voor onszelf. Hartverwarmend
dat niet alleen onze Friese vrienden en familie
zo gul gaven voor de natuur in Fryslân.”

Periodieke schenking
Een periodieke schenking biedt u interessant fiscaal voordeel. Als u de
schenking gedurende minimaal vijf jaar doet is het schenkingsbedrag
volledig aftrekbaar voor de belasting. Voor een periodieke schenking is
een akte nodig. Het inschakelen van een notaris is niet nodig; wij kunnen
de akte verzorgen.

Fonds op naam
Heeft u specifieke wensen over de besteding van uw schenking? Dan is het
mogelijk een fonds op naam te verkrijgen bij It Fryske Gea. Het minimum
bedrag voor een fonds op naam is €5.000,-. In een persoonlijk gesprek kunt
u uw wensen aangeven en invloed hebben op de besteding van het bedrag,
zoals voor welk gebied of onderwerp.

Vriendengift
Vraag ter gelegenheid van een feest of bruiloft eens een bijdrage voor de natuur van Fryslân in plaats van cadeaus of bloemen. It Fryske Gea stuurt u gratis
een schenkingsdoos waarin uw gasten hun gift kunnen deponeren.

Laat u
adviseren

Onze adviseurs vertellen u graag wat
de mogelijkheden zijn op het gebied van
schenkingen en giften. U kunt contact opnemen
via ons secretariaat, telefoon 0512 – 381448.
Wij helpen u telefonisch of nodigen u uit voor
een afspraak.

Diel jo leafde foar de natoer!

Van Harinxmaweg 17
9246 TL Olterterp
Telefoon: 0512 – 381448
Email: info@itfryskegea.nl

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

