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Bedrijfssponsoring
Ouderen in Nederland

Op dit moment zijn in Nederland rond de 750.000 mensen ouder dan 80 jaar. Dit 
aantal zal de komende jaren toenemen tot ruim 1,5 miljoen in 2030. 

Ouderen blijven langer thuis wonen en zijn veelal afhankelijk van anderen. Veel 
ouderen hebben een fysieke beperking. Vanwege een rolstoel of rollator, vermin-
derd gehoor, afnemend zicht of andere beperking, wordt de drempel letterlijk 
hoger om in contact te blijven met de maatschappij. De kans om in een sociaal 
isolement te komen, wordt versterkt doordat het ‘warme’ netwerk kleiner wordt 
(veelal geen partner of familie dichtbij om te helpen) of zelfs in korte tijd verdwijnt.  

Kortom het sociale vangnet wordt kleiner en de kans op eenzaamheid neemt toe. 
Deze grote groep kwetsbare ouderen zit veel thuis omdat ze niet zelfstandig op pad 
kunnen, waardoor de muren op hen af komen. Veel ouderen verliezen zo gaande-
weg het contact met anderen, met de maatschappij, met het leven. Stichting Vier 
het Leven zet zich sinds 2005 in om die verbinding te herstellen door samen uit te 
gaan. 

Alle kwetsbare ouderen de gelegenheid bieden om op geregelde basis een gezellige 
culturele middag of avond bij te wonen, nu en in de toekomst, dat is onze ambitie. 
Wat zou het mooi zijn als Vier het Leven kan meegroeien met de steeds groter wor-
dende groep 80-plussers en deze ouderen mooie ervaringen kan bezorgen. Met uw 
nalatenschap kunt u daar uw steentje aan bijdragen. Een mooie toegift voor vele 
cultuurliefhebbers.

In deze brochure kunt u lezen hoe u dit kunt regelen en bieden wij u een handvat 
bij uw overwegingen. Neemt u gerust contact met ons op, als u vragen heeft of 
behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek. Onze contactgegevens vindt u op de 
laatste pagina.
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Nalaten aan Vier het Leven
Vier het Leven kan haar mooie werk niet alleen doen. Daar is steun voor 
nodig. En dat kan op veel manieren. U kunt Vier het Leven bijvoorbeeld in uw 
testament opnemen. Een mooi gebaar waarmee u ook na uw leven veel voor 
ouderen kunt betekenen.

Met Vier het Leven in uw testament geeft u ons werk een geweldige steun in 
de rug. Elk bedrag, groot of klein, is waardevol. 

U kunt op drie manieren aan Vier het Leven nalaten:

• Schenken aan Vier het Leven via een legaat
       U laat een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed na aan Vier Het      
       Leven.
       U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een  
       bepaald bedrag als legaat schenken aan Vier het Leven.

• Vier het Leven als erfgenaam
       U benoemt Vier het Leven als een van uw erfgenamen. U bepaalt zelf hoe  
       u de nalatenschap onder uw erfgenamen verdeelt.

• Vier het Leven als enig erfgenaam
       Uw volledige nalatenschap gaat naar Vier het Leven.

Erfbelasting
Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. U 
kunt in een testament vastleggen dat u wilt nalaten aan een goed doel of u 
kunt uw familie vragen een deel van uw erfenis te schenken aan dit goede 
doel. In dat geval schenken uw erfgenamen. Het is in deze situatie het gun-
stigst om uw schenking aan het goede doel vast te leggen in uw testament. 
Vier het Leven heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en 
goede doelen met deze status hoeven, in tegenstelling tot uw erfgenamen, 
geen erfbelasting te betalen. Zo voorkomt u dat uw erfgenamen eerst erfbe-
lasting moeten afdragen over uw nalatenschap aan het goede doel.
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U regelt het bij de notaris
Voor het opmaken van een testament heeft u een notaris nodig. Deze kan u 
alles vertellen over de verschillende mogelijkheden en hoe uw persoonlijke 
wensen het beste tot zijn recht kunnen komen.

Een testament opmaken: zo eenvoudig is het
Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris uw wensen. De notaris infor-
meert u over de mogelijkheden en de kosten. Daarna stelt de notaris een 
ontwerptekst voor u op. Deze ontvangt u per post of per e-mail, samen met 
een toelichting. Bij een volgende afspraak kunt u de tekst samen doornemen. 
Is alles naar wens, dan kunt u het testament ondertekenen.

Een notaris in de buurt
Een afspraak met een notaris is zo gemaakt. Kijk op notaris.nl voor een notaris 
bij u in de buurt of bel met de Notaristelefoon op 0900 346 93 93 (€ 0,80 per 
minuut). In het notariaat gelden geen vaste tarieven. Vraag daarom vooraf (bij 
verschillende notarissen) om een offerte.

Uw testament
Een testament opmaken is altijd belangrijk. Doet u dat niet, dan bepaalt 
de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt: uw familie komt als eerste in 
aanmerking voor uw nalatenschap. Heeft u geen bloedverwanten (meer), dan 
krijgt de staat uw bezittingen. Laat u een testament opmaken, dan bepaalt u 
zelf wat er gebeurt. U legt er uw persoonlijke wensen wettelijk mee vast. En 
verandert u van gedachten, dan kunt u uw testament wijzigen.

“Ik knap zo op van een middag 
met Vier het Leven. Normaal
voel ik me zo alleen.”
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Mevrouw De Bruin (72) heeft  Vier het Leven 
opgenomen in haar testament

“Ik ben zo blij dat Vier het Leven bestaat. Fijn hoe alle vrijwilligers je helpen 
door het geven van een arm, een drankje voor je halen, je komen ophalen. 
In het theater word je niet overrompeld door alle mensen die er zijn, maar je 
hebt de zekerheid dat er een plekje voor je gereserveerd is. Je hoeft  niet 
iedereen te kennen die meegaat want je ontmoet alti jd leuke nieuwe 
mensen. Wat Vier het Leven uniek maakt is dat ik zelf een keuze kan maken 
uit het programma. 

Ik wil graag voor leeft ijdsgenoten zorgen en Vier het Leven is er juist voor de 
ouderen. Ik gun het iedereen om met Vier het Leven mee uit te gaan, ook in 
de toekomst. Daarom heb ik Vier het Leven opgenomen in mijn testament, 
omdat ik het mooi vind om ook andere ouderen de kans te geven om de 
gezellige Vier het Leven uitjes te mogen beleven!”
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Antwoordkaart
Nalaten aan Vier het Leven, daar wil ik vrijblijvend over praten. 

     Bel mij voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden

     Ik heb Vier het Leven al opgenomen in mijn testament

Naam en voorletter(s)                                                                                                       M/V

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 
   

Telefoonnummer  

Eventuele opmerkingen 

Stuur deze antwoordkaart in een gefrankeerde envelop naar:  

Stichting Vier het Leven 
Energieweg 8 
1271 ED Huizen

Een mooie toekomst voor Vier het Leven
Vier het Leven is opgericht in 2005 en van een lokaal initiatief uitgegroeid naar een 
grote landelijke non-profit organisatie. Elk jaar organiseren wij meer uitjes en gaan er 
meer gasten met ons mee uit. Vier het Leven wordt almaar bekender en is in steeds 
meer gemeenten actief. Wij vinden het belangrijk dat ouderen uit het hele land van 
onze activiteiten gebruik kunnen maken. Dat betekent dat wij zullen 
moeten blijven groeien en zorgen dat onze organisatie op deze groei is ingesteld. 

Wij kiezen er bewust voor om onze organisatiekosten niet door te belasten in de 
arrangementsprijs van onze uitjes, omdat wij onze activiteiten voor zoveel mogelijk 
ouderen betaalbaar willen houden. Wij proberen deze kosten zoveel mogelijk te 
financieren uit giften en donaties. 

Met uw steun helpt u mee aan een mooie toekomst voor Vier het Leven!
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Stichting Vier het Leven
Energieweg 8

1271 ED Huizen

Tel 035 – 5245156

Website: 
www.4hetleven.nl

E-mailadres: 
nalaten@4hetleven.nl 

info@4hetleven.nl

Vier het Leven is een goededoelenorganisatie met het 
CBF-keurmerk en de ANBI-status.


