Waarom geven om zorg?
•
•
•
•
•
•

De ontwikkeling van kwalitatieve ouderenzorg ligt u nauw
aan het hart.
U wil bijdragen aan een veilige en huiselijke omgeving waar
bewoners ongeacht de specifieke zorgvraag vooral zichzelf
kunnen zijn.
U heeft familieleden, vrienden, kennissen in Woonzorgnet
Dijleland of kent de kwaliteit van wonen en het zorgaanbod.
U bent overtuigd van de dagelijkse inzet van medewerkers
en het beleid.
Onze professionele aanpak met vraaggestuurde en
belevingsgerichte zorg spreekt u aan.
Net zoals wij, staat u open voor ieders normen,
waarden en ieders leefstijl.

Interesse?

Woonzorgnet-Dijleland vzw

Wenst u informatie over giften, schenkingen of legaten aan WoonzorgnetDijleland vzw, of over het sponsoren van een concreet project in één van onze
woonzorgcentra?

Gastvrijheid, huiselijkheid en persoonlijke ondersteuning

Neem dan vrijblijvend contact op met Elif Can.
Dat kan telefonisch op het nummer 016 28 47 90
of via mail naar elif.can@wznd.be

Geef om Zorg

Uw steun ter bestemming van een project in één van de huizen is welkom op
het rekeningnummer met vermelding “gift (eventuele projectnaam)”:

Meer dan 450 medewerkers geven dagelijks het beste van zichzelf in een
sfeer van respect en hartelijkheid. Respect, leren en zorg zitten in het
DNA van allen die dagelijks betrokken zijn.

BE63 7340 3603 5408

Geef om zorg en maak mee het verschil
Met uw bijdrage kunnen extra middelen worden ingezet en initiatieven
worden uitgewerkt die bijdragen tot het algemeen welbevinden van
ouderen. Zo maakt u mee het verschil. Ontdek in deze brochure hoe u
actief en duurzaam kan steunen:
word vrijwilliger in één van onze huizen
draag uw steentje bij met een gift
sponsor een innovatief project
schenk via testament of duolegaat

“

De synergie van kennis: kansen tot innovatie
De structurele samenwerking geeft de organisatie nieuwe mogelijkheden om ouderenzorg in de regio Dijleland innovatief vorm te geven.
Woonzorgnet-Dijleland gaat voortdurend op zoek naar nieuwe kansen
om het welbevinden van ouderen te verbeteren en wil tegelijkertijd
bijdragen aan een degelijk maatschappelijk draagvlak voor kwalitatieve
zorg.

Ook bedrijven die geven om zorg, kunnen onze werking steunen.

Neem vandaag nog contact met ons op

Woonzorgnet-Dijleland kan dit enkel realiseren dankzij de steun en de
inzet van vele mensen.
Mensen geven om zorg,
en maken mee het verschil!
Mensen geven aan zorg,
en creëren nieuwe kansen!

En telkens als ik, als vrijwilliger, in de woning kom,
mag ik genieten van hun heerlijke blik van herkenning
en erkenning.
Telkens ga ik met een glimlachend hart naar huis, op
zoek naar nieuwe uitdagende activiteiten en herkenbare verhalen.

“

•
•
•
•

Woonzorgnet-Dijleland groepeert vier woonzorgcentra: De Wingerd en
Dijlehof in Leuven, Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg.
Het dienstenaanbod ondersteunt ouderen en hun netwerk bij het
behoud of verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en welbevinden.
Elk woonzorgcentrum heeft zijn eigen cultuur, eigen accenten en
waarden. Samen dragen ze echter één gemeenschappelijke deler uit:
gastvrijheid, huiselijkheid en persoonlijke zorg lopen als een rode draad
doorheen de huizen.

Woonzorgnet-Dijleland vzw
Wingerdstraat 14 • 3000 Leuven

Een professionele aanpak en zorg op maat,
een inspirerend netwerk waar mensen voor kiezen:

www.woonzorgnet-dijleland.be • info@wznd.be • BE 0500.952.540

Geef om zorg en maak mee het verschil !

WOONZORGNET - DIJLELAND

Duolegaat
Wil u uw nabestaanden en onze organisatie bevoordelen zonder dat uw
nabestaanden enige erfbelasting dienen te betalen?

“

“

Een duolegaat brengt voor mijn erfgenamen
netto meer op, de erfbelasting daalt terwijl ik
investeer in kwaliteitsvolle zorg!

Kies dan voor een duolegaat. Vooral als er geen directe erfgenamen zijn, is
dit voordelig.

Een duolegaat is een win-win situatie voor alle partijen
U hebt in het geval van een duolegaat:
•
•

Geef om zorg en steun ons met een gift
Financiële gift
Met een financiële gift draagt u rechtstreeks bij aan de realisatie van
kwalitatieve zorg. Uw steun wordt ingezet, daar waar de nood het hoogst
is. Met een gift steunt u zorginnovatie die als doel heeft de kwaliteit van
leven van ouderen, diens omgeving en naasten continu te verbeteren.
U kiest zelf voor een éénmalige of voor een vaste maandelijkse bijdrage.
Elke financiële gift, groot of klein, maakt een duurzaam verschil in het
dagelijkse leven van de cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

U mag erop vertrouwen, dat uw steun goed wordt bestemd
Materiële gift
Naast een geldelijke steun kan u een gift in natura schenken. Wenst u te
weten of het voorwerp of goed dat u wil schenken, een nieuw leven kan
vinden binnen onze organisaties, neem dan gerust contact op.
Registratierecht
Wie een gift formeel wil laten registreren, bv. met een notariële akte,
kan dat uiteraard. In dat geval zijn er evenwel schenkbelastingen of
registratierechten verschuldigd.
(op 1/10/2016 bedragen deze 5,5%)

Sponser een project
Wie de bestemming van een gift graag zelf bepaalt, kan één van onze
innovatieve projecten sponsoren. Actuele informatie kan u vinden op:
woonzorgnet-dijleland.be/steun.

Informeer vrijblijvend naar lopende projecten waarvoor u
een gift wil schenken
Geef om zorg en neem ons op in uw testament

één legaat ten voordele van de door u bepaalde erfgenamen
één legaat ten voordele van Woonzorgnet-Dijleland vzw

Woonzorgnet-Dijleland vzw betaalt dan alle erfbelasting, ook die van uw
nabestaanden. Het totaal bedrag van de erfbelasting komt bovendien lager
te liggen doordat de organisatie een verminderde erfbelasting dient te
betalen in plaats van de gemiddelde 50% die neven of nichten en derden
verschuldigd zijn.
Een duolegaat is voor uw erfgenamen een voordelige zaak. Zij betalen
immers géén erfbelastingen. Dus ze erven méér, u geeft om zorg en steunt
ons tegelijk ook financieel.

Bij het opstellen van een testament denken steeds meer mensen na
om hun erfenis of een deel daarvan na te laten aan een goed doel, een
project of organisatie waarin zij geloven.
U kan zelf een testament opstellen of dat samen met een notaris doen.
Afhankelijk van het aantal wettelijk beschermde erfgenamen, de eigen
kinderen, kan u een gedeelte van uw erfenis zelf toewijzen.
Woonzorgnet-Dijleland betaalt lagere erfbelasting of successierechten
op het deel dat u aan de organisatie nalaat. Als de erflater in Vlaanderen
woont bedraagt dit 8,5 %.

Wanneer uw erfgenamen een hoge
erfbelasting zouden moeten betalen
of wanneer er sprake is van een grote
erfenis, is het duolegaat een interessante
optie.
Informeer ernaar bij uw notaris of via:
www.testament.be

Voorbeeld
Gewoon legaat
			Legaat		
Erfbelasting 		
Netto
Nicht of vriend		
€ 25.000
€ 11.250 (=25.000 x 45 %) € 13.750
VZW			€ 0 		€0 			€ 0
Duolegaat
		Legaat 		
Erfbelasting 		
Netto
Nicht of vriend		
€ 15.000
€0
		
€ 15.000
VZW			
€ 10.000
€ 6.750 (=15.000 x 45%)
					
€ 850 (=10.000 x 8,5%)
					---------					
€ 7.600			
€ 2.400
Dit duolegaat brengt voor uw erfgenaam netto € 1.250 méér op en de erfbelasting
daalt van € 11.250 naar € 7.600, een winst van € 3.650 voor uw nalatenschap.

Geef om zorg en zet je in als vrijwilliger
Voor kwalitatieve zorg zijn vele handen nodig
Wij kunnen beroep doen op een hechte groep vrijwilligers die zich in
de woonzorgcentra op verschillende terreinen inzetten. Zij vullen een
belangrijke plaats in naast de medewerkers, de familie en de vrienden
van de bewoners.

