Nadenken over
nalaten en periodiek
schenken

Inhoudsopgave
Nalaten - over geven aan uw leven

3

Waarom het IJsselland Ziekenhuis?

4

Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis

6

Nalaten, hoe zit het precies?

10

Testament

11

Hoe kunnen wij u helpen?

11

Andere vormen van steun

12

Ik wil graag meer weten

16

Colofon
Redactie:
IJsselland Ziekenhuis
Fotografie:
Wielaard
Opmaak en druk: Multicopy Capelle a/d IJssel
Heeft u een reactie naar aanleiding van deze
brochure? Laat het ons dan weten. Wij besteden hier
graag aandacht aan.
Stuur ons een e-mail: info@vriendenijsselland.nl

Nalaten – over geven na uw leven
Nadenken over het moment dat u er niet meer bent, is geen gemakkelijk
onderwerp. Maar heeft u er wel eens bij stil gestaan dat u ook na uw
overlijden van betekenis kunt zijn voor anderen? Bijvoorbeeld door een
deel van uw erfenis te schenken aan een goed doel? Door het IJsselland
Ziekenhuis te steunen, geeft u onze patiënten net dat beetje extra dat ze zo
hard nodig hebben. Een prachtig en warm gebaar.
In het IJsselland Ziekenhuis willen we het verblijf voor onze patiënten en
bezoekers zo aangenaam mogelijk maken. De Vrienden van het IJsselland
Ziekenhuis maken zich daar sterk voor door bij particulieren en bedrijven geld
en goederen te werven die net dat beetje verschil kunnen maken. Denk aan
een PC op de Kinderafdeling voor het contact met thuis. Of hulpmiddelen
die het voor oudere patiënten mogelijk maken zichzelf goed te redden.
Om ons werk in de toekomst te kunnen blijven doen, zijn we afhankelijk
van mensen die het IJsselland Ziekenhuis een warm hart toedragen. Ik wil u
daarom vragen of u na zou willen denken over een bijzondere en persoonlijke
manier om ons te steunen: nalaten of periodiek schenken. Of het nu gaat
om kleine of grote bedragen, we zijn ontzettend dankbaar voor elke vorm
van financiële steun. Door uw nalatenschap of schenking kunt u bijdragen
aan betere gezondheidszorg voor de komende generaties en iets betekenen
voor het leven van anderen. Patiënten en bezoekers zullen u dankbaar zijn.
In deze folder informeren we u over de rol van nalatenschappen voor het
IJsselland Ziekenhuis en vertellen we welke mogelijkheden er zijn. Mocht u
na het lezen van de folder nog vragen hebben, neemt u dan
gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Met vriendelijke groet,
Eric-Paul Dijkhuizen
Voorzitter Vrienden van het IJsselland
Ziekenhuis

Copyright Roy Beusker Fotografie

Waarom het IJsselland Ziekenhuis?
Geschiedenis
Het ziekenhuis is in 1991 ontstaan uit de fusie van het Rotterdamse
Bergwegziekenhuis en het Eudokia Ziekenhuis.
Het IJsselland Ziekenhuis
Misschien kent u het IJsselland Ziekenhuis als uw ziekenhuis in de regio.
U of uw kinderen zijn er geboren, u of uw dierbaren hebben er als patiënt
gelegen en stonden de dokters en verpleegkundigen altijd voor u klaar.
Familie of bekenden werken of hebben er gewerkt. Maar misschien heeft u
nog nooit met ons ziekenhuis te maken gehad, maar draagt u het IJsselland
Ziekenhuis gewoon een warm hart toe.
Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is een algemeen regionaal
ziekenhuis met 390 bedden. Het ziekenhuis heeft een buitenpolikliniek in
Rotterdam Nesselande en een buitenpolikliniek in Krimpen aan den IJssel.
Wij bieden een breed pakket aan medisch specialistische zorg.
Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke
patiënt en zijn naasten. Elke dag en elk moment. Daarbij staat aandacht voor
de professionele én de menselijke kant van onze zorg hoog in het vaandel.
Onze 1500 medewerkers, 110 medisch specialisten en 200 vrijwilligers
spannen zich hier elke dag weer met veel energie en betrokkenheid voor in.
Speerpunt en prioriteiten
Maag-, darm en leverzorg (MDL) is het speerpunt van het
ziekenhuis.
Het IJsselland Ziekenhuis heeft al vele jaren een sterke
reputatie op het gebied van MDL (maag-darm-lever)
zorg en biedt een breed pakket op dit vakgebied,
verzorgt de screening in het kader van darmkanker
en loopt voorop in nieuwe ontwikkelingen. Door
specifieke kennis en ervaring kunnen ook
minder vaak voorkomende en gecompliceerde
ziektebeelden worden behandeld. Daarom blijft
het ziekenhuis investeren in goede faciliteiten.
Moeder & kindzorg
Jaarlijks komen in het IJsselland Ziekenhuis ruim
1700 baby’s ter wereld. En dat is niet voor niets.
Wij zijn een baby vriendelijk ziekenhuis en hebben
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daar het keurmerk Smiley voor zowel de kinderafdeling als voor
het Geboortecentrum gekregen.
Er wordt intensief samengewerkt met Kraamzorg Rotterdam
en eerstelijns verloskundigen. Zij werken gezamenlijk
aan innovaties en geïntegreerde geboortezorg. Met de
verschillende partners wordt gewerkt aan het vorm geven van
een geïntegreerd Geboortecentrum.
Zorg voor ouderen
De zorg voor ouderen staat hoog in het vaandel
bij het IJsselland Ziekenhuis. Het ziekenhuis
heeft een klinische afdeling geriatrie en een
geriatrisch team. De geriaters ondersteunen
alle specialismen in het ziekenhuis op het
gebied van de ouderenzorg. Daarnaast
werkt het team samen met de huisartsen,
thuiszorg en andere instellingen in de keten
voor een goede afstemming en coördinatie
van de brede zorg rondom (kwetsbare)
ouderen.
Verzorgingsgebied
Als algemeen ziekenhuis zorgen wij in eerste
instantie voor onze directe omgeving, ons
verzorgingsgebied. Het verzorgingsgebied strekt zich
uit over Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel,
Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpenerwaard en (de oostelijke kant van)
Rotterdam.
Een uitzondering vormt de MDL-zorg. Deze kent een duidelijke
bovenregionale functie. Het verzorgingsgebied voor MDL-zorg is
meer dan twee keer zo groot als het verzorgingsgebied voor het
reguliere zorgaanbod.
ANBI
Het IJsselland Ziekenhuis heeft
de ANBI-status. ANBI wil zeggen:
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het fiscaal (RSIN) nummer van
het IJsselland Ziekenhuis is
817326741.
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Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis
De Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis is een goede doelen
organisatie. Zij dragen bij en ondersteunen het werk van het IJsselland
Ziekenhuis. Hiertoe trachten zij financiële middelen en goederen te werven
bij particulieren, bedrijfsleven, stichtingen en fondsen voor activiteiten die
niet of niet voldoende kunnen worden bekostigd uit het reguliere investeringof exploitatiebudget van het ziekenhuis, of op andere wijze. Deze activiteiten
zijn innovatief van aard en brengen de kwaliteit van zorg op een hoger plan.
Mede dank zij donaties en nalatenschappen van mensen die het IJsselland
Ziekenhuis een warm hart toedragen is al veel bereikt.
Wilt u ons ook helpen om de zorgverlening naar een hoger plan te brengen
en het verblijf voor patiënten te veraangenamen?
Kies dan voor een nalatenschap aan het IJsselland Ziekenhuis. U bepaalt
zelf waar uw nalatenschap aan besteed wordt, uw wens staat centraal.
Meer over onze activiteiten leest u op onze website:
www.vriendenijsselland.nl

Vanuit mijn
MVO (maatschappelijk
verantwoord ondernemen)
gedachten vind ik het erg belangrijk
om de initiatieven van de Vrienden
van het YSL te steunen en verder uit te
dragen naar andere ondernemers. Het geeft
mij een goed gevoel dat er, zeker in deze
tijd, net even iets extra’s voor de patiënten
kan worden gedaan en er voldoende
aandacht kan worden besteed aan goede
patiëntenzorg wat anders zonder de
stichting niet mogelijk is.
Carola van Kalishoek
Bedrijfsvriend
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De best denkbare zorg
In het IJsselland Ziekenhuis vinden we het belangrijk dat
patiënten centraal staan. Het gaat om hen. En ziek zijn
vraagt om een betrouwbare en veilige omgeving waar onze
patiënten kunnen vertrouwen op de best denkbare zorg.
Onze medewerkers zetten zich daar 24 uur per dag, 7
dagen per week voor in en bedenken steeds hoe zij
dat beter kunnen doen.
We zijn als ziekenhuis ontzettend blij met de
steun van onze Vrienden. Zij helpen ons
de best denkbare zorg te realiseren door
de projecten die zij financieren. Soms
zijn dat kleine en soms zijn dat grote
projecten, maar altijd zijn ze in het
belang van de patiënt. Daarom zijn
we blij met iedere bijdrage die
gegeven wordt.
Een nalatenschap is iets heel
persoonlijks en ik ben er
altijd van onder de indruk
als ik hoor dat mensen de
Vrienden van het IJsselland
daarin
willen
laten
voorkomen. Zij betekenen
daarmee ook na hun leven
daadwerkelijk iets voor
anderen. En zij helepen
daarmee
de
artsen,
verpleegkundigen
en
andere medewerkers van
ons ziekenhuis om iedere
dag de best denkbare zorg
te geven.
Raad van Bestuur
IJsselland Ziekenhuis
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De best denkbare zorg lever je
nooit alleen. Het is zorg van alle
mensen binnen het ziekenhuis,
in de keten en samen met de
patiënt en zijn naasten.
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Nalaten, hoe zit het precies?
Wanneer u overlijdt, gaat uw nalatenschap automatisch naar uw
nabestaanden. Dat kunnen uw partner, uw kinderen en andere
familieleden zijn. De grootte van de erfdelen wordt bepaald door de
wet. Wilt u dit niet, of wilt u zelf grip houden op de verdeling van uw
nalatenschap, dan kunt u een testament maken. In een testament kunt
u uw wensen bindend vastleggen. U kunt ook een goed doel opnemen
in uw testament. U laat uw wensen dan officieel vastleggen in een
testament.
Wat zijn de mogelijkheden?
Een erfstelling: u laat een deel van uw erfenis na, maar het kan
ook uw complete bezit zijn. Als (mede) erfgenaam heeft het goede
doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele
nalatenschap. Het goede doel en eventuele mede erfgenamen erven
dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal
een goed doel een nalatenschap altijd ‘beneficair’aanvaarden. Door
deze manier van aanvaarden is het goede doel niet met zijn eigen
vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.
Een legaat: u laat een vast geldbedrag na, of een bepaalde zaak,
zoals een huis. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris
in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet
nodig.
In Nederland is een testament rechtsgeldig als het is opgemaakt
door een notaris. De keuze voor een notaris is vrij.
U kunt ook bellen met de notaristelefoon: 0900 3469393
(€ 0,80 p.m.) of kijken op www.notaris.nl
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Belastingvrij
Over een nalatenschap moet
normaal gesproken belasting
betaald worden, erfbelasting.
Dat geldt niet voor de Stichting
Vrienden van het IJsselland
ziekenhuis. Dit is een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).
Uw gift is daarom vrijgesteld
van belasting. Uw geld komt
voor 100% ten goede aan de
stichting en haar werk.

Testament
Nadenken over een testament en dus over de eindigheid van het leven, is
niet gemakkelijk. Toch legt een groeiend aantal mensen vast dat (een deel
van) hun nalatenschap naar één of meer goede doelen gaat. Zij willen een
goed doel blijven steunen ook als zij er niet meer zijn.
Opstellen
Nalaten aan één of meerdere goede doelen kan alleen via een testament
dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil ( eigen handgeschreven
verklaring) is niet voldoende. De notaris adviseert over de mogelijkheden
en legt de uiterste wil vast in een notariële akte. Een testament heeft pas
rechtskracht als de erflater en de notaris het testament hebben ondertekend.
Wijzigen
Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken
van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van een bestaand
testament moet ook weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren
van een afschrift van een bestaand testament heeft geen rechtskracht, het
testament blijft gewoon geldig.

Hoe kunnen wij u helpen?
Nalaten is best ingewikkeld. U maakt
persoonlijke keuzes, u hebt misschien
wel specifieke wensen. We helpen u
•
om uw nalatenschap te regelen op
een manier die bij u past.
•
Wanneer het bij ons bekend is dat u de
Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis •
in uw testament opneemt, ontvangt u
•
vier keer per jaar het IJsselland magazine
waarin de Vrienden nieuwsbrief is
opgenomen. Zo weet u waarmee we bezig
zijn. Hebt u nog vragen, dan kunt u altijd
contact opnemen met de Fondsenwerver.

Dit kunnen we voor u
doen:
Samen met u uw wensen
bespreken
Samen met u het specifieke,
gewenste doel vaststellen
Helpen met de omschrijving in
uw testament
Helpen bij het vinden van
een notaris

U kunt bellen met 010 – 258 5560 of een e-mail sturen naar
info@vriendenijsselland.nl
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Andere vormen van steun
Er zijn meer manieren om de Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis te
steunen. U kunt donateur worden, een lijfrenteschenking doen of een fonds
op naam.
Met een fonds op naam bepaalt u zelf de naam en de doelstelling van
het fonds. U kunt een fonds op naam instellen tijdens uw leven, via een
(periodieke) schenking of via uw testament. Voor meer informatie over deze
mogelijkheid kunt u contact opnemen met uw notaris.
Wilt u een periodieke gift doen aan de Vrienden van het IJsselland
Ziekenhuis?
Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze
aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een
schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de Vrienden van het
IJsselland Ziekenhuis. U kunt daarvoor formulieren gebruiken die u kunt
downloaden op de website van de belastingdienst.
Periodieke gift in geld
•
U kunt het formulier ‘Periodieke gift in geld’ gebruiken als u minimaal
5 jaar lang een gift in geld aan de Stichting Vrienden van het
IJsselland Ziekenhuis wilt doen. Het formulier bevat een gedeelte
voor u en een gedeelte voor het ziekenhuis. Als alles is ingevuld,
kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
Periodieke gift in natura
•
U kunt het formulier ‘Periodieke gift in natura’ gebruiken als u
minimaal 5 jaar lang een gift in natura aan de Vrienden van het
IJsselland Ziekenhuis wilt doen. Het formulier bevat een gedeelte
voor u en een gedeelte voor het ziekenhuis. Als alles is ingevuld,
kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
Betalingsvolmacht
•
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar de Vrienden
van het IJsselland Ziekenhuis wordt overgemaakt? Dan kunt u
het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier
helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft
u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw
rekening af te schrijven.
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Een betere toekomst
We denken altijd na over wat er anders
kan. Vernieuwe en verbeteren, zodat
we in de toekomst onze patiënten nog
beter kunnen behandelen en de zorg
nog beter af te stemmen op de behoeftes
van onze patiënten.
Het is mooi als iemand over de grens van zijn
eigen leven kijkt en ons met een nalatenschap wil
ondersteunen.
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Branka Martin
Anesthesioloog - Intensivist

Bent u geïnteresseerd, kijk dan op www.vriendenijsselland.nl of vraag
onze folder aan met onderstaande kaart.
U kunt deze kaart in een enveloppe zonder postzegel zenden aan:
Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis
Antwoordnummer 75
2900 VB Capelle aan den IJssel

JA IK WIL MEER WETEN
Over nalaten aan Vrienden van het IJsselland ziekenhuis

Mijn gegevens
Achternaam		

:____________________________________________

Voornamen ( voluit )

:____________________________________________

Voorletters		

:____________________________________Dhr./Mw.

Geboortedatum		

:____________________________________________

Adres			:____________________________________________
Postcode / woonplaats :____________________________________________
Telefoonnummer

:____________________________________________

E-mail			:____________________________________________
Datum 			:____________________________________________
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Contactgegevens				
Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 – 258 5000			
Contactpersoon Vrienden: 010 – 258 5560
info@vriendenijsselland.nl
Website: www.vriendenijsselland.nl
IBAN: NL65 INGB 0677 4099 90

