Voordelen voor
vrienden
• U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van
patiënten en medewerkers van het NKI-AVL, fondsenwervingsacties en
Vriendennieuws).
• U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Vriendendag.
• U krijgt uitnodigingen voor lezingen, rondleidingen of andere speciale
bijeenkomsten.
• Uw gift komt geheel ten goede aan onderzoek in het NKI-AVL.
• U levert dus een onmisbare bijdrage aan meer genezingskansen voor
kankerpatiënten in de toekomst!

NKI-AVL

IK WORD

vriend

de kracht
van betrokkenheid

Vrienden hebben een streepje voor en
worden nauw betrokken bij het NKI-AVL!
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is op zoek naar...

U ALS

vriend
de kracht
van betrokkenheid

●M ●V

Ja, ik word graag vriend van het NKI-AVL!
Ik wil het NKI-AVl steunen met een jaarlijkse bijdrage van
● € 25,-        ● € 50,-        ● € 100,-      ● ander bedrag, namelijk €
Ik machtig het NKI-AVL dit bedrag één keer per jaar en tot wederopzegging
af te schrijven van mijn bankrekeningnummer

Naam

Geboortedatum

Adres

Woonplaats

E-mail

Postcode

Telefoon

Handtekening

Het NKI-AVL is daarom op zoek naar vrienden!
…wordt u vriend van het NKI-AVL?

Datum

Marthen Bakker

“Mijn vader is vorig jaar overleden aan darmkanker.
En ook mijn moeder is onder behandeling voor
darmkanker. Voor mij was het vanzelfsprekend om
Vriend te worden. Er is veel geld nodig voor kankeronderzoek. En waar kan dat onderzoek beter plaatsvinden dan in het NKI-AVL. Mijn vader was, en mijn
moeder is hier in zeer goede handen.”                                                                                                               

N.B.  Iedere bijdrage is welkom. Vanaf € 25,- per jaar ontvangt u gratis
de Antoni, het kwartaalblad van het NKI-AVL.

Maar onderzoek is duur. En dus hebben we steun nodig van particulieren.
Van mensen die zich betrokken voelen en betrokken willen worden bij een
uniek kankercentrum.

Ik ben ook geïnteresseerd in meer informatie over:

En we winnen iedere dag terrein. Dankzij onderzoek is kanker steeds beter
te behandelen. En vaker te genezen. Daarom moeten we blijven investeren
in kennis over kanker.

Anouk Coppus

“In 2008 werd er borstkanker bij mij geconstateerd.
Op de dag van de diagnose startte de behandeling. Het
was zwaar. Mijn leven stond op z’n kop. Ik raakte mijn
baan kwijt. Maar ik heb mijn leven weer opgepakt en
voel me sterker dan ooit. Ik ben Vriend geworden van
het NKI-AVL omdat resultaten van onderzoek hier
snel hun weg vinden naar de patiënten. En een goede
diagnose en de juiste behandeling kan levens redden.
Daar draag ik graag aan bij.”

●  periodiek schenken (met belastingvoordeel)

In het NKI-AVL krijgen kankerpatiënten de beste zorg én wordt dagelijks
hard gewerkt aan nieuwe oplossingen tegen kanker. Die combinatie van
topzorg en toponderzoek onder één dak is uniek in Nederland. Daar zijn
we best trots op.

Waarom ik vriend
geworden ben

●  nalaten aan het NKI-AVL (erfstelling of legaat)

Ook een uniek kankercentrum
heeft vrienden nodig...

vriendenkaart
NKI-AVL
postzegel is
niet nodig

t.a.v. De Vriendenkring

Antwoordnummer 3524

1000 TE Amsterdam

Elsbeth Hertz

“Een aantal jaren geleden jaren kreeg mijn echtgenoot de diagnose kanker. Mede door zijn ziekte,
realiseren wij ons hoe belangrijk het is om iets te
doen voor de gezondheidszorg, en kanker in het
bijzonder. Als je ouder wordt, ga je je realiseren dat
geven veel meer voldoening geeft dan krijgen.”

De voordelen
van periodiek schenken

NKI-AVL
is op zoek naar...

• Uw gift is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, zonder drempel.
• U krijgt van de belasting dus een groot deel van uw schenking terug
(tot 52%)
• Uw gehele gift komt ten goede aan kankeronderzoek in het NKI-AVL:
erkende goede doelen hoeven geen schenkingrecht te betalen over giften
(ANBI-regeling).
• Het NKI-AVL is voor een periode van vijf jaar verzekerd van uw steun.
• Onderzoek naar kanker kan daarmee voor langere tijd worden
gegarandeerd.
• En het is snel geregeld: vul de kaart in deze brochure in en stuur ’m op.
Dan krijgt u de notariële akte vanzelf thuisgestuurd.

IK WORD

periodiek
schenker
de kracht
van betrokkenheid

• U ontvangt ons kwartaalblad de Antoni (met daarin
verhalen van patiënten en
medewerkers van het
NKI-AVL, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws).
• U wordt uitgenodigd voor
de jaarlijkse Vriendendag.
• U krijgt uitnodigingen voor
lezingen, rondleidingen
of andere speciale bijeenkomsten.
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En als Periodieke
Schenker ontvangt u
natuurlijk ook alle voordelen
die Vrienden van
het NKI-AVL krijgen:

U ALS

periodiek
schenker
de kracht
van betrokkenheid

Als u toponderzoek naar kanker
structureel wilt steunen…
In het NKI-AVL krijgen kankerpatiënten de beste zorg én wordt dagelijks
hard gewerkt aan nieuwe oplossingen tegen kanker. Die combinatie van
topzorg en toponderzoek onder één dak is uniek in Nederland. Daar zijn
we best trots op.
En we winnen iedere dag terrein. Dankzij onderzoek is kanker steeds beter
te behandelen. En vaker te genezen. Daarom moeten we blijven investeren
in kennis over kanker.

volmacht voor
schenking

Waarom ik het NKI-AVL
periodiek steun

Mevrouw C. Waardenburg

“Vanaf eind jaren zestig tot begin jaren tachtig heb ik
in het NKI-AVL gewerkt. Ik was hoofd laborant op de
afdeling Radiotherapie. Ik heb de ontwikkelingen op
het gebied van kankerbehandelingen dus van nabij
meegemaakt. Het is heel erg bijzonder om te zien
dat het NKI-AVL zich zo sterk heeft ontwikkeld, en
bovenop het kankeronderzoek zit. Ik blijf dan ook
graag betrokken bij de strijd tegen kanker van ‘mijn’
instituut. Daarom ben ik Periodiek Schenker geworden.”

Ik verklaar hierbij dat ik graag een periodieke bijdrage schenk aan het NKI-AVL van
€                         per jaar, voor een periode van tenminste vijf jaar.
Ik machtig het NKI-AVL dit bedrag in termijnen af te schrijven van mijn rekeningnummer, namelijk per:      ● maand        ●  kwartaal        ●  half jaar       ●  jaar
Achternaam
Voornamen voluit:
Geboorteplaats

Maar onderzoek is duur. En dus hebben we steun nodig van particulieren.
Van mensen die zich betrokken voelen en betrokken willen worden bij een
uniek kankercentrum.

Geboortedatum

Adres

Jos Koper

Het NKI-AVL is daarom op zoek naar structurele donateurs!
…wordt u periodieke schenker voor het NKI-AVL?

●M ●V

“Vriend van Antoni? Dat spreekt voor mij vanzelf.
Als ‘ervaringsdeskundige’ weet je hoe belangrijk een
goede behandeling is, die veel geld kost. En je weet
waarom nog veel onderzoek nodig is, wat ook veel
geld kost. Want je hoopt dat het bij één keer blijft!”                                                                                                

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Datum

Handtekening

N.B. Vanaf € 250,- per jaar regelt het NKI-AVL de notariële akte kosteloos voor u.  
Invullen indien van toepassing

Geven met fiscaal
voordeel

Ik ben gehuwd/heb een geregistreerd partnerschap met:
Naam 2

Voornamen (voluit)

Een periodieke schenking is
een jaarlijkse gift voor een
periode van minimaal vijf jaar.
Uw gift is dan volledig aftrekbaar van uw fiscaal inkomen.
U krijgt dus een groot deel
van uw donatie terug van
de belasting.
De enige voorwaarde is dat
u de schenking vastlegt in een
notariële akte. Maar die regelen
wij eenvoudig voor u als u
bijgaande kaart invult.

Geboorteplaats

Geboortedatum

J.M. van Roosmalen weduwe van
F.E. van Dijk †25-03-‘03†

“Omdat het NKI-AVL erkenning geeft aan de ziekte
kanker; Omdat het NKI-AVL respect heeft voor de
patiënt; En omdat het NKI-AVL troost en steun geeft
in bange tijden van bijvoorbeeld het laatste jaar.
Dáárom is het belangrijk dat er veel periodiek geschonken wordt, want er is veel, heel veel geld nodig
voor kankeronderzoek.”

Hij/zij verklaart door medeondertekening toestemming te verlenen tot deze periodieke
schenking aan het NKI-AVL.
Bankrekeningnummer

Datum

Handtekening 1

Handtekening 2

N.B. Vergeet alstublieft niet een kopie van uw paspoort of rijbewijs mee te sturen
(en dat van uw partner als dat van toepassing is).
Stuurt u deze kaart in een envelop naar: NKI-AVL, t.a.v. Pelagia de Wild,
Antwoordnummer 3524, 1000 TE  Amsterdam. Een postzegel is niet nodig.

Het goede van periodiek
schenken nalaten aan het NKI-AVL

NKI-AVL
is op zoek naar...

Het NKI-AVL is als goed doel vrijgesteld van successierecht. Wat u nalaat
aan het NKI-AVL komt dus volledig ten goede aan topzorg aan kankerpatiënten en toponderzoek naar kanker.
Nalaten kan op twee manieren:
1

Erfstelling

Bij een erfstelling wordt het NKI-AVL (mede)erfgenaam van uw totale
nalatenschap.
2

Legaat

IK WORD

erflater

de kracht
van betrokkenheid
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Bij een legaat kent u een vastgesteld bedrag of object (schilderij, sieraden,
huis) uit uw nalatenschap toe aan het NKI-AVL.

U ALS

erflater
de kracht
van betrokkenheid

Als u iets goeds
wilt achterlaten…

In het NKI-AVL krijgen kankerpatiënten de beste zorg én wordt dagelijks
hard gewerkt aan nieuwe oplossingen tegen kanker. Die combinatie van
topzorg en toponderzoek onder één dak is uniek in Nederland. Daar zijn
we best trots op.
En we winnen iedere dag terrein. Dankzij onderzoek is kanker steeds beter
te behandelen. En vaker te genezen. Daarom moeten we blijven investeren
in kennis over kanker.
Maar onderzoek is duur. Toenemend hebben we daarom steun nodig van
particulieren. Van mensen die zich betrokken voelen en betrokken willen
worden bij een uniek kankercentrum.

meer informatie
nalaten

Waarom ik het NKI-AVL
opneem in mijn testament
Ton Berns, voorzitter
Raad van Bestuur en directeur
Wetenschapsbeleid

“Onderzoek is de enige manier
om de behandeling van kanker te
verbeteren. Daarom doen we in
het NKI kankeronderzoek op het
hoogste niveau. Maar onderzoek
is kostbaar. Donaties en nalatenschappen zijn voor het NKI een
belangrijke bron om onderzoek te
financieren. Steeds meer mensen
zijn zich daarvan bewust. Is het
geen mooie gedachte om via een
schenking of nalatenschap bij te
dragen aan een betere genezingskans voor toekomstige kankerpatiënten?”

Meer weten?

Voor al uw vragen over nalaten aan het NKI-AVL kunt u contact opnemen met
Pelagia de Wild, hoofd fondsenwerving van het NKI-AVL.
• U kunt bellen met: (020) 512 28 54
• U kunt mailen naar: p.d.wild@nki.nl
• Of  vult u de antwoordkaart hieronder in, dan nemen wij contact met u op.
● Ik wil graag een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van nalaten aan

het NKI-AVL
● Ik ben van plan het NKI-AVL in mijn testament op te nemen
● Ik heb het NKI-AVL al in mijn testament opgenomen
Achternaam

Het NKI-AVL is daarom op zoek naar erflaters: mensen die het NKI-AVL
als goed doel in hun testament willen opnemen.
…wordt u erflater van het NKI-AVL?

Voornamen voluit:

Geboorteplaats
Voor hogere overlevingskansen voor kankerpatiënten
Door het NKI-AVL in uw testament op te nemen, weet u in
elk geval zeker dat u iets goeds
achterlaat: een investering in
topzorg en toponderzoek. En
daarmee: hogere overlevingskansen voor kankerpatiënten in
de toekomst.
Nalaten kan op twee manieren:
een erfstelling of een legaat
(zie ook de achterzijde van deze
brochure).

●M ●V

Peggy Dukkers,
notaris Notariskantoor Dukkers

“Steeds vaker nemen mensen
het NKI-AVL op in hun testament.
Oud-patiënten, partners en
kinderen willen op die manier hun
betrokkenheid en dankbaarheid
concreet tonen. Mensen die overwegen het NKI-AVL op te nemen
in hun testament kunnen voor
advies terecht bij een notaris. Het
zijn belangrijke beslissingen.”

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Datum

Handtekening

Stuurt u deze kaart in een envelop naar: NKI-AVL, t.a.v. Pelagia de Wild,
Antwoordnummer 3524, 1000 TE  Amsterdam. Een postzegel is niet nodig.

