MUZIEKIDS & NALATEN
Muzikaal nalatenschap
Een mooie op de toekomst gerichte en hartverwarmende wijze om onze Muziekids droom en missie
mede te kunnen realiseren, is het opnemen van onze Stichting in een nalatenschap. Uw legaat van
keuze is zeer welkom en het helpt ons met alles wat zo kenmerkend is aan Muziekids voort te zetten,
verder uit te bouwen en voor generaties te behouden.
Met het opstellen van een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Als met
name ‘muziekbeleving door kinderen’ in onze muziekstudio’s u dierbaar is, en u het belangrijk vindt
dat wij dit unieke muzikale jeugd initiatief verder kunnen uitbreiden in ons land, is het misschien een
mooi idee om stichting Muziekids te begunstigen via uw testament.
De verschillende mogelijkheden:


Legaat
Een legaat is een in uw testament omschreven gift, een bedrag of percentage van uw nalatenschap.



(Mede-)erfgenaam
Stichting Muziekids kan ook tot mede-erfgenaam of erfgenaam worden benoemd, naast bijvoorbeeld
kinderen, familieleden, vrienden en andere Goede Doelen.



Persoonlijke wensen
Wij helpen u graag bij het formuleren van uw ideeën. Ook erfstellingen onder voorwaarden, zodat
uw persoonlijke wensen kunnen worden gerealiseerd, behoren tot de mogelijkheden.
Een wens kan zijn dat u een specifiek Muziekids onderdeel in uw testament wil benoemen.
Bijvoorbeeld, met betrekking tot het steunen van een bepaalde Muziekids Studio.
Ten behoeve van het fabriceren van troubadour trolley(s), of het installeren van pop-up studio(s).

Persoonlijke vermelding
Tegenwoordig bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid van eervolle vermelding voor postume
schenkers. Met deze vermelding wordt de betekenis van de gift voor altijd vastgelegd en blijft de
naam van de schenker(s) verbonden met de geschiedenis van stichting Muziekids.
Activiteiten
Uw familie en erfgenamen worden vanzelfsprekend betrokken bij de invulling van de doelstelling en
de manier waarop zij in de toekomst betrokken blijven bij stichting Muziekids.
Daarbij speelt muziek een verbindende rol.
Jaarlijks organiseren wij diverse stichting evenementen. Zo hopen wij hen te mogen betrekken bijen te informeren over de bezigheden, initiatieven en ontwikkelingen van stichting Muziekids.
Fiscale aspecten
Stichting Muziekids is geheel vrijgesteld van belasting afdracht over alle verkrijgingen uit schenkingen
en testamentaire bepalingen. Daarover worden geen schenk- en erfbelastingen geheven.
Stichting Muziekids is een gecertificeerde ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Het betekent
dat de Belastingdienst stichting Muziekids rekent tot de Culturele Goede Doelen.
Stichting Muziekids is een officieel ‘Erkend Goed Doel’. Gewaarborgd door de onafhankelijke
nationale toezichthouder, het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).
Informatie
Mocht u interesse- of plannen hebben om Muziekids in uw nalatenschap op te nemen, mail voor
meer en nadere informatie naar Stichting Muziekids: info@muziekids.nl

