Geef de natuur
een toekomst
Nalaten aan Stichting IKL

Limburg is schitterend
Met uw bijdrage houden we dat zo!

Limburg, de provincie met de zachte G, waar de Maas zich al meanderend
slingert van het zuiden helemaal naar het noorden van onze provincie. Van
een heuvelrijk landschap tot spannend natuurgebied. En in elke regio typische elementen, ontstaan door de gebruiken van de bewoners.
Er zijn vele sporen van cultuurhistorisch gebruik terug te vinden, zoals op
oude kruispunten een kruis of kapel. Het landschap wordt aaneen gevlochten door pittoreske dorpen, waar het heerlijk wandelen en fietsen is.
´Ieder dorp zijn eigen’; vlaai, aspergesoep of huidvleis. Limburg is ook
bekend van zijn Nationale parken: De Groote Peel, Maasduinen, De Meinweg en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. In nagenoeg elke gemeente
is Stichting IKL samen met de bewoners aan de slag om al dit bijzonders in
stand te houden of zelfs uit te breiden.

Het landschap voor de
volgende generaties
Geniet u van ons landschap in Limburg
en hoopt u dat de toekomstige generaties dat ook zullen doen? Via een nalatenschap kunt u de natuur in Limburg
op een heel bijzondere en persoonlijke
manier steunen. U regelt nu alles voor
later en helpt mee om uw mooiste herinneringen aan uw eigen omgeving springlevend te houden voor de toekomstige
generaties. Wij geven u de mogelijkheid
om uw nalatenschap voor een bepaald
project in te zetten. Zo kunt u gericht uw
eigen favoriete plek ondersteunen.

‘’Ik zet mij
al jaren in voor
Stichting IKL en vind
het een mooi idee dat
ik later ook nog bijdraag
aan de instandhouding
van ons mooie landschap.
Dat geeft mij een goed
gevoel.’’

‘’Mijn
moeder hield veel
van natuur en landschap. Tijdens een wandeling in de Limburgse
heuvels kwam ze vaak helemaal tot
rust. Voor ons was het dus niet gek
toen ze vertelde dat ze IKL in haar
testament wilde opnemen, om
zo ook toekomstige generaties van de Limburgse
pracht te laten
genieten.’’

‘’Ik heb mij
laten adviseren
door een adviseur
van Stichting IKL en bij
de notaris mijn testament
laten opmaken, waarin
Stichting IKL is benoemd
als mede-erfgenaam. Een
fijn gevoel dat ik mij hier
geen zorgen meer over
hoef te maken.’’

Nalaten, een bijzondere manier
om op lokaal niveau natuur en
landschap te steunen

Er zijn drie manieren waarop u aan Stichting IKL kunt nalaten:
1. IKL als enig erfgenaam
Uw volledige nalatenschap gaat naar Stichting IKL. Wij geven u de mogelijkheid om uw nalatenschap voor een bepaald project in te zetten. Zo kunt u
gericht uw eigen favoriete plek ondersteunen.
2. IKL als mede-erfgenaam
U benoemt ons als één van uw erfgenamen. U bepaalt zelf hoe u de nalatenschap onder de erfgenamen verdeelt.
3. IKL als legataris
U laat ons een bepaald goed of geldbedrag na. Elke bijdrage, groot of klein,
is waardevol. En u kunt heel concreet bijdragen aan een specifiek doel bij u
in de omgeving.

ANBI-status

Stichting IKL is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI), wat betekent dat
Stichting IKL – als erkend goed doel
- geen belasting hoeft af te dragen
over de ontvangen nalatenschappen.
U weet dus zeker dat uw nalatenschap volledig ten goede komt
aan de natuur en het landschap
van Limburg.

Laat u adviseren

Overweegt u het landschap
iets na te laten en heeft u vragen
over dit niet makkelijke onderwerp? Onze adviseurs helpen u
graag. U kunt contact opnemen
via ons secretariaat, telefoon:
046 – 3030530. Wij helpen u
telefonisch of nodigen u
uit voor een afspraak.

Steun het landschap
in uw eigen omgeving

Ons landschap in Limburg is heerlijk om te
ontspannen, even weg van alledaagse
perikelen. Om plezier te maken, om van te
houden. Dat willen we graag zo houden, nu
en in de toekomst.
Uw bijdrage kan een specifiek doel in uw
eigen omgeving dienen. Wij zorgen ervoor
dat uw wensen uitkomen.
www.ikl-limburg.nl/steun-ons
Bekijk ook onze brochure over de diverse
vormen en mogelijkheden van schenkingen.
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