Deel uw liefde
voor het landschap
Schenkingen 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 gevvlochten 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.

Geef het landschap
een toekomst
Geniet u van ons landschap in Limburg
en hoopt u dat de toekomstige generaties dat ook zullen doen? Draagt u het
werk van Stichting IKL een warm hart toe
en wilt u onze landschapsorganisatie ondersteunen met een financiële bijdrage?
Er zijn verschillende mogelijkheden om
de natuur en het landschap in uw eigen
regio in Limburg een warm hart toe te
dragen. Wij geven u de mogelijkheid om
uw schenking voor een bepaald project
in te zetten. Zo kunt u gericht uw eigen
favoriete plek ondersteunen.

‘’Ik woon
al mijn hele
leven in Limburg en
geniet nog elke dag
van de pracht van het
Limburgse landschap. Het
geeft mij een goed gevoel
dat ik door middel van een
gift een concrete bijdrage
kan leveren aan de
instandhouding
hiervan.’’

Eenmalige gift
Met een eenmalige gift ondersteunt u het werk van Stichting IKL. Met dit
geld kunnen we het unieke Heuvelland, het groene Midden-Limburg en het
door de Maas en door de ijstijden gevormde Noord-Limburg ieder hun eigen
karakter laten behouden. We herstellen waardevolle graslanden, beheren
unieke bosgebieden, leggen poelen aan, planten heggen, hoogstamfruitbomen, houtwallen. We houden bakhuisjes, kruisen en kalkovens in stand of
herstellen ze. De soms alleen in Limburg voorkomende soorten reptielen,
amfibieën, vlinders, vogels, zoogdieren en planten zijn nog aanwezig mede
dankzij de inspanningen van ons en de vele vrijwilligers. Dankzij uw gift kunnen we nu en in de toekomst blijven genieten van de natuur en ons waardevolle landschap.

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 schenkingen en giften. U weet
dus zeker dat uw schenking of gift volledig ten
goede komt aan de natuur en het landschap van Limburg.

Giften bij
gelegenheden
Vraag ter gelegenheid van een speciale
plechtigheid of een jubileum eens een
bijdrage voor het kenmerkende landschap van Limburg. Stichting IKL stuurt u
gratis een donatiebox waarin uw gasten
hun gift kunnen deponeren. De ontvangen giften kunt u na afloop doneren aan
Stichting IKL voor het behoud van het
cultuurlandschap in Limburg.

‘’Voor ons zilveren
bruiloftsfeest hebben we geld
gevraagd voor Stichting IKL in plaats
van cadeaus voor onszelf. Iedereen
was te spreken over dit initiatief
en ik hoop dat we dit over
vijfentwintig jaar mogen herhalen.”

Periodiek schenken
Extra doneren zonder meer te betalen
U kunt Stichting IKL meer schenken,
zonder dat het u meer kost. Dat kan
met een periodieke gift. Deze zijn
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Gewone giften zijn slechts
aftrekbaar na verrekening van het
drempel- en maximumbedrag. Dat
maakt flink wat verschil. Wanneer
u periodiek schenkt betekent dit
dat uw schenking vast ligt in een
overeenkomst voor minimaal vijf
jaar en u schenkt in vaste termijnen, ieder jaar hetzelfde bedrag.

Laat u adviseren

Onze adviseurs vertellen u graag
wat de mogelijkheden zijn op het gebied van schenkingen en giften. U kunt
contact opnemen via ons secretariaat,
telefoon 046 – 3030530. Wij helpen
u telefonisch of nodigen u uit
voor een afspraak.

Een rekenvoorbeeld
Stel, u heeft een verzamelinkomen van 60.000 euro en zit gedeeltelijk in het
52% belastingtarief. U doneerde voorheen 220 euro aan Stichting IKL. Dit is
minder dan 1% van uw verzamelinkomen en daarom niet aftrekbaar. Maakt
u daar een periodieke schenking van, dan is uw gift wel aftrekbaar. Met dezelfde netto kosten, schenkt u meer aan Stichting IKL.

Verzamelinkomen

Losse giften per jaar

Periodieke schenkingen
per jaar

€ 60.000

€ 60.000

Belastingtarief

52%

52%

Bijdrage aan IKL

€ 220

€ 458

Aftrekbaar bedrag

€0

€ 458

Belastingvoordeel

€0

€ 238

Uw netto kosten

€ 220

€ 220

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 nalatenschappen,
om uw mooiste herinneringen aan uw eigen
omgeving springlevend te houden voor de
toekomstige generaties.

Stichting IKL
Susterderweg 31
6118 CP Nieuwstadt
ikl@ikl-limburg.nl
http://www.ikl-limburg.nl
046-3030530

