UNITED WORLD COLLEGES
IN NEDERLAND

CONTACTGEGEVENS

Contact

UWC NEDERLAND
Diemerdreef 1, 1112 CK Diemen
Tel. 020 - 422 23 31
www.uwc.nl
info@uwc.nl

Wij komen graag met u in contact als u UWC wilt laten
delen in uw nalatenschap, of als u een schenking wilt
doen. Maak gerust een afspraak voor een persoonlijk
gesprek met Rosita Roosblad bij UWC Nederland of
Sandra van den Tillaard bij UWC Maastricht.

Tenaamstelling
Het is belangrijk dat u in uw testament de juiste
tenaamstelling opneemt:

UWC MAASTRICHT
Discusworp 65, 6225 XP Maastricht
Tel. 043 - 241 04 10
www.uwcmaastricht.nl
advancement@uwcmaastricht.nl

Stichting UWC Nederland, Statutair gevestigd in
Amsterdam, Kantoorhoudend op Diemerdreef 1,
1112 CK Diemen, Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 34228483.
IBAN: NL66RABO0158839471
Stichting UWC Maastricht, Statutair gevestigd in
Maastricht, Kantoorhoudend op Discusworp 65,
6225 XP Maastricht, Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 14089091.
IBAN: NL98RABO0103430652

UNITED WORLD COLLEGES

DRAAG BIJ AAN EEN
BETERE WERELD

Schenken en nalaten aan de
United World Colleges

Educating for peace and impact

• In 2017 17 scholen wereldwijd, 150 nationaliteiten.
• Tweejarige Internationaal Baccalaureaat opleiding
•
•
•
•
•
•

(5&6 vwo) met top IB-scores.
Sterke combinatie van uitstekend onderwijs en
selectie op ambitie en potentie.
Leerlingen doen 250 uur per jaar maatschappelijke
dienstverlening.
Leerlingen bepalen en organiseren het grootste deel
van de extra-curriculaire activiteiten.
UWC xperience: korte programma’s in Nederland op
en rondom scholen.
Culturele en sociaal-economische diversiteit
gefaciliteerd door het UWC beurzenprogramma.
Wereldwijd netwerk van 60.000 alumni en 3.000
nationaal comité vrijwilligers.

UWC leerling in Manavya, een weeshuis
voor kinderen met HIV in de buurt van
UWC Mahindra College in India

EDUCATING FOR PEACE AND IMPACT

SCHENKEN AAN UWC

UWC IN UW TESTAMENT

In de turbulente wereld van vandaag is Educating for peace and impact steeds belangrijker.
United World Colleges (UWC) draagt al meer dan 50 jaar bij aan intercultureel begrip, verdraagzaamheid, duurzaamheid en samenwerking door uitstekend Internationaal Baccalaureaat-onderwijs
in een internationale omgeving – op iedere school rond de 90 nationaliteiten. UWC selecteert in
150 landen leerlingen op hun ambitie, potentie en betrokkenheid en ontwikkelt ze tot toekomstige
leiders: sociaal, initiatiefrijk, creatief en gedreven. De bijna 60.000 alumni wereldwijd dragen iedere
dag bij aan een meer vreedzame en duurzame wereld.

UWC Nederland en UWC Maastricht zijn door de
Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instellingen (ANBI) en hoeven daardoor
geen schenkbelasting te betalen over ontvangen
giften. Tevens levert een gift aan UWC u een fiscaal
voordeel. Dat geldt onder voorwaarden voor een
eenmalige gift, echter een periodieke gift in
minimaal vijf jaarlijkse termijnen kan fiscaal nog
voordeliger zijn.

Overweegt u UWC te laten delen in uw
nalatenschap? Leg dan, samen met de
notaris, uw wensen vast in uw testament.

In Nederland gaan we partnerships aan met individuen, stichtingen, bedrijven, overheden en alumni
om zoveel mogelijk leerlingen de kans te geven zich de UWC missie eigen te maken: UWC zet
onderwijs in als bron van kracht om mensen, landen en culturen samen te brengen voor een vreedzame
en duurzame toekomst. .

“Een logisch moment om terug te geven
aan de organisatie die zo’n invloed op
mijn leven heeft gehad, is wellicht wel aan het
einde hiervan. Ik vind het fijn dat een deel wat van
mij was, kan bijdragen aan de ontwikkeling
van zulke geweldige mensen.“
– UWC alumnus –

SCHENKEN EN NALATEN AAN UWC
Schenken en nalaten aan UWC betekent dat u een bijdrage levert aan een betere wereld, ook na uw
overlijden. Dat u de kinderen van morgen de kans geeft zich te ontwikkelen tot leiders met initiatief,
creativiteit en gedrevenheid. Dat we samen kunnen blijven werken aan de belangrijke dingen in het
leven: intercultureel begrip, verdraagzaamheid en duurzaamheid.
Met uw gift kan UWC de kloof dichten tussen leerlingen met alle kansen en zij die niet vanzelfsprekend een
goede opleiding kunnen volgen, over culturen, religies
en financiële situatie heen.

Ook als u niet heel veel te schenken of na te
laten heeft
Nalaten hoeft niet om heel grote bedragen te gaan.
Wij zijn dankbaar voor iedere bijdrage. Alle giften
samen maken het voor ons mogelijk kinderen op te
leiden om de wereld beter te maken.

Periodieke giften
Periodieke giften (dat wil zeggen vaste en gelijkmatige betalingen) aan UWC die zijn vastgelegd in
een schriftelijke overeenkomst (geen notariële akte
nodig) voor een looptijd van minimaal vijf jaar
(behoudens overlijden) zijn volledig aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting. Er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Eenmalige gift
Eenmalige of incidentele giften aan UWC zijn beperkt aftrekbaar in uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Er geldt een drempelbedrag van 1% van
uw drempelinkomen met een minimum van € 60.
Alle bedragen hierboven zijn fiscaal aftrekbaar tot
een maximum van 10% van uw drempelinkomen.

Fonds op naam
Particulieren en bedrijven kunnen een fonds op
eigen naam opzetten. U kunt zelf aangeven hoe en
aan wie u het geld wil besteden. Bijvoorbeeld een
beurs voor een student uit een bepaalde regio of
voor een student op een UWC in een land waar u een
speciale connectie mee heeft. Het fonds fungeert
als spaarpot die in de looptijd een klein rendement
oplevert. Vanzelfsprekend kunt u de hoogte van het
bedrag en ook de looptijd zelf bepalen en tussentijds
aanpassingen doen. Een notariële akte of toestemming van de fiscus is niet nodig. Een fonds op naam
heeft fiscale voordelen bij leven (tot 52%) en voor
bedrijven en stichtingen is er een giftenaftrek voor
de vennootschapsbelasting (tot 50% van de winst,
met een maximum van € 100.000).

Legaat of erfstelling
U kunt een legaat toekennen aan UWC,
bijvoorbeeld in de vorm van een specifiek
bedrag, maar ook een effectenportefeuille of
andere bezittingen. U kunt er ook voor kiezen
om UWC (mede-)erfgenaam te maken.
Dan bepaalt u zelf voor welk percentage UWC
in uw nalatenschap mag delen.

Levenstestament
Een levenstestament is een uitgebreide
volmacht, die wordt opgemaakt door de
notaris en opgeslagen in het centraal
levenstestamentregister. U kunt er allerlei
persoonlijke wensen in opnemen, van
medische aard of met betrekking tot uw
bezittingen. In het levenstestament kunt u
ook benoemen welke donaties dienen te
worden voortgezet, of dat er op een bepaald
moment gedoneerd moet worden.

“Helaas heb ik geen kinderen en een paar jaar
geleden heb ik besloten om mijn vermogen na
mijn overlijden en het overlijden van mijn vrouw
te geven aan kinderen die het verdienen om een
goede opleiding bij het UWC te krijgen en zo een
waardevol lid van de maatschappij te worden.”
aldus Marius van Boven.
– UWC donor sinds jaren –

