nalaten

nalaten

nalaten aan
het Concertgebouworkest
Om als symfonieorkest een rol te blijven spelen aan de wereldtop, kan het Concertgebouworkest niet zonder particuliere financiële steun. Bewonderaars die iets extra’s
willen doen voor hún orkest vormen een essentieel draagvlak voor continuïteit.
Door na te laten aan het Concertgebouworkest zorgt u ervoor dat ook volgende
generaties kunnen blijven genieten van de unieke klankkleur van dit orkest.
Als dank voor uw loyaliteit nemen wij u graag op als lid van het Kroongilde,
een kring van muziekliefhebbers die hun verbondenheid met het orkest bekroond
hebben binnen hun nalatenschap. Zo komt u dichter bij de musici en bij de muziek.

Bijzondere producties: het Concertgebouworkest in een uitvoering van Prometheus van Alexander Skrjabin

Foundation
Concertgebouworkest
D

enkt u erover het Concertgebouworkest te

Schenkingsdoelen

benoemen tot erfgenaam? Dat kunt u doen door

Foundation Concertgebouworkest:

de Foundation Concertgebouworkest op te nemen in
uw testament.

legt een financiële reserve aan voor crisissituaties;
het endowment fund
verwerft hoogwaardige instrumenten voor

De Foundation Concertgebouworkest biedt
noodzakelijke financiële steun aan het
Concertgebouworkest en zijn individuele musici.

orkestleden
ondersteunt de Academie van het
Concertgebouworkest
maakt de uitvoeringen van bijzondere projecten
mogelijk
draagt bij aan talentontwikkeling en educatie
draagt bij aan de ontwikkeling van nieuw publiek
www.concertgebouworkest.nl/nl/onze-projecten

Hoogwaardige instrumenten voor orkestleden: hoorn van solohoornist Laurens Woudenberg
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Wat kunt u nalaten
aan het Concertgebouworkest?

e

r zijn verschillende manieren waarop u het orkest

Fonds op Naam

tot erfgenaam kunt benoemen. U kunt kiezen voor

U kunt uw erfenis ook verbinden aan een Fonds op

een legaat of erfstelling. Ook kunt u nalaten via een

Naam, waarmee uw legaat of erfstelling in overleg met

Fonds op Naam.

u wordt bestemd voor een specifieke doelstelling. U

Legaat
6

stelt een Fonds op Naam in vanaf € 50.000.

Met een legaat krijgt het orkest een door u bepaald

ANBI Status | geen erfbelasting

geldbedrag of een vast percentage van de waarde van

Foundation Concertgebouworkest is een Algemeen Nut

de nalatenschap. Een legaat kan ook een duidelijk

Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat het orkest

omschreven goed zijn, zoals een huis, een kunstobject

geen erfbelasting hoeft te betalen over het verkregen

of bijvoorbeeld een instrument.

vermogen. Wat u nalaat komt daarmee geheel ten

Erfstelling

goede aan het Koninklijk Concertgebouworkest.

Bij een erfstelling benoemt u het orkest tot (mede)

Op verzoek, in specifieke gevallen en in overleg kan de Foundation

erfgenaam. Uw hele of gedeeltelijke nalatenschap

optreden als uw executeur.

komt dan ten goede aan het orkest.

Calogero Palermo (klarinet) en David Lucieer (acteur) in het kinderconcert Petroesjka

Hoe kunt u nalaten
aan het Concertgebouworkest?
Notaris

Tenaamstelling

Nalaten aan een goed doel kan alleen met een

Stichting Foundation Concertgebouworkest

testament, opgemaakt door een notaris. Een codicil

KvK nummer 41199824

(eigen handgeschreven verklaring) is in dit geval
niet rechtsgeldig. U kiest uw eigen notaris of –

Centraal Testamentenregister

op uw verzoek – verwijzen wij u naar de onze.

Als u het testament heeft ondertekend, krijgt u een

Testament

het in bij het Centraal Testamentenregister. Zo is

In een persoonlijk gesprek inventariseert de notaris

het testament na uw overlijden door elke notaris

uw wensen. Hij of zij adviseert u zowel juridisch als

in Nederland op te vragen op verzoek van een

fiscaal – rekening houdend met uw situatie. U krijgt

belanghebbende.

daarna een ontwerptekst thuisgestuurd. Na uw
goedkeuring wordt u uitgenodigd om het testament
te ondertekenen. Dit kan door u op ieder moment
weer worden gewijzigd bij de notaris.

Academisten Pedro Freire en Daniel Quiles Cascant tijdens het lunchconcert van de Academie van het Concertgebouworkest

kopie. De notaris bewaart het origineel en schrijft
9

Kroongilde

Schenken bij leven

Muziekliefhebbers die nalaten aan het

Uiteraard zijn er ook vele vormen van schenken bij

Concertgebouworkest kunnen als dank voor hun

leven. Kijkt u hiervoor op

betrokkenheid toetreden tot het Kroongilde. Als lid

www.concertgebouworkest.nl/schenken.

van het Kroongilde krijgt u jaarlijks een uitnodiging
voor twee personen voor een besloten repetitie of

Contact

masterclass. U ontvangt de maandelijkse nieuwsbrief

Wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden

en het jaarverslag van de Foundation.

van schenken of nalaten om daarmee het muzikale
erfgoed van het Concertgebouworkest door te geven?

Wellicht heeft u het Concertgebouworkest al

Voor een oriënterend gesprek neemt u contact op met

opgenomen in uw testament. Dan horen wij dat graag

Hanna Philips, senior relatiebeheerder particulieren,

van u, bijvoorbeeld om u te kunnen verwelkomen bij

h.philips@concertgebouworkest.nl of 020 – 305 10 53.

het Kroongilde.

Alle informatie vindt u ook op onze website
www.concertgebouworkest.nl/nl/nalaten.
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‘

Ik ben trots op het Concertgebouworkest. Het is een van de mooiste culturele
instellingen in Nederland. Ik realiseer me dat mijn verbondenheid met het orkest
verder gaat dan contact met een ‘instituut’. Als lid van het Kroongilde is mijn band

persoonlijk; gebaseerd op waardevolle relaties met musici en met mensen die ik rondom
het orkest heb leren kennen. Daarbij is het mooi dat je met nalaten invloed hebt op
de besteding van je geld. Voor mij zijn bijvoorbeeld alle projecten voor jongeren belangrijk.
Zo draag ik bij aan de toegankelijkheid van klassieke muziek

’

voor nieuwe generaties — ook als ik er niet meer ben.

Marjon Oosterhout, schenker en lid van het Kroongilde

Talentontwikkeling en educatie: Trevor Pinnock geeft een masterclass aan academisten
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