Laat iets essentieels na
Neem Join For Water
op in uw testament
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Getuigenis Agnes De Coster,

consumptie zetten de voorraden zoetwater onder druk. De
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klimaatcrisis is eigenlijk een wereldwijde watercrisis. 2 miljard mensen
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hebben 800 miljoen mensen geen toegang tot drinkbaar water.
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Vraag en antwoord

Join For Water werkt samen met partners in België, Benin, Burundi,
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Volg Join For Water!

DR Congo, Ecuador/Peru, Haïti, Mali en Oeganda. Samen zorgen we

Klimaatopwarming, de groei van de wereldbevolking en toenemende

Vrouwen en kinderen zijn dagelijks uren onderweg om water te halen.

ervoor dat de zoetwatervoorraden behouden en beschermd worden,
zodat er voldoende water is vandaag én morgen. Alleen zo kunnen
we garanderen dat elk jaar tienduizenden mensen extra toegang
krijgen tot duurzame oplossingen voor drinkwater, sanitair, hygiëne
of water voor landbouw. In België sensibiliseert Join For Water over
waterbewust consumeren.
Join For Water is erg bezorgd over het feit dat hoe langer hoe meer
landen kampen met chronische waterstress. Dat heeft impact op
het dagelijkse leven van miljoenen mensen en op hun perspectieven
op een beter leven. Een gebrek aan water leidt tot armoede, een
slechtere gezondheid en minder economische kansen.
In deze brochure vertellen we u graag meer over onze organisatie,
maar ook over hoe u na uw overlijden een betekenisvolle bijdrage kan
leveren aan een meer rechtvaardige wereld, door Join For Water op te
nemen in uw testament.
Dankzij de steun van mensen zoals u kunnen we ons werk blijven
verderzetten, samen met onze partners.
Ik dank u van harte voor uw interesse in onze organisatie en hoop
dat we u met deze brochure goed informeren. De beslissing over uw
testament neemt u niet van vandaag op morgen, dat begrijpen we.
Voor bijkomende informatie kan u eventueel een afspraak maken met

© Joseph Muhumuza

Marleen Vos, verantwoordelijk voor schenkingen en legaten.
Hartelijke groeten
Bart Dewaele
Directeur
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Getuigenis Agnes De Coster,
sympathisant en erflater

Agnes De Coster en
haar vader Robert

Wij zijn op een leeftijd gekomen waarop we wat van het leven kunnen
genieten samen met onze vrienden. Je weet echter nooit wanneer je uur
zal slaan om afscheid te nemen. Dit kan ook heel plots komen; daarom
is het belangrijk om voorbereid te zijn.
Het is goed om weten dat hetgeen wij nalaten veel mensen helpt,
niet alleen nu, maar ook voor volgende generaties. Water is het meest
‘kostbare goud’ dat we hebben op aarde: laten we er goed en zuinig
mee omspringen en laten we het vooral delen met alle mensen. Moge
mijn legaat het begin zijn van een beter leven voor veel mensen, waar ze
ook geboren zijn, en maken dat zij zich goed kunnen voelen.”

Agnes De Coster: “Ik heb de projecten van Join For Water leren kennen
via wijlen mijn vader. Hij ging kort na zijn studies in Brussel werken bij

“Als Agnes achter iets staat, dan gaat ze er 100% voor”, vult haar

de Nationale Maatschappij der Waterleidingen. Hij heeft zo het hele

echtgenoot aan.

land doorkruist tot aan zijn pensioen. Ik mocht als kind ook al eens
mee naar een pompstation of een watertoren en daar leerde ik hoe
belangrijk schoon drinkwater is.

Agnes: “Ja, en ik ben zeker van plan om in de toekomst Join For Water
en zijn projecten te promoten bij onze kennissenkring en ook een legaat
aan te prijzen. Je doet er iets goeds mee.”

Overal op aarde stijgt de levenskwaliteit en -verwachting als er toegang
tot zuiver drinkwater is. Spijtig genoeg beschikken veel mensen hier nog
steeds niet over.
Nochtans vind ik zuiver water het meest elementaire en essentiële
element voor de mens. Zuiver water voorkomt ook ziektes, zodat geen
behandelingen nodig zijn, die meestal ook veel kosten. Als biologische
en homeopathische tandarts pleit ik altijd voor ‘beter voorkomen dan
genezen’.
Toen ik via mijn vader Join For Water leerde kennen heb ik dan ook
geen moment getwijfeld om deze organisatie te steunen. Ik ben hen

"

Je weet nooit wanneer je uur zal
slaan om afscheid te nemen. Dit kan
ook heel plots komen, daarom is het
belangrijk om voorbereid te zijn.

persoonlijk gaan opzoeken om meer over hen te weten te komen. Ik had
een aangenaam gesprek en daarbij ook een fijn gevoel. Ik heb dan ook
een testament opgemaakt en een legaat voorzien aan Join For Water.
Mijn echtgenoot staat daar 100% achter en mijn notaris is op
de hoogte.
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Over Join For Water

Join For Water is dé water-ngo
in België

Geschiedenis
Op 14 januari 1977 werd Protos – het latere Join For Water

1977

– opgericht door Antoon De Pesseroey, een mecenasJoin For Water garandeert water voor mens en natuur, vandaag én
morgen. Dat doen we in 9 landen, met verschillende partners. Samen
zetten we in op klimaatactie voor een watercyclus in evenwicht, en
op milieubeheer voor bescherming van onze watervoorraden. We
verbeteren de toegang tot en het beheer van drinkwater en sanitaire
voorzieningen en maken water beschikbaar voor de productie van
voedsel. We ijveren voor bewuste consumptie.

industrieel uit het Gentse.
Protos start zijn werking in Haïti, en breidt in 1982 uit naar
DR Congo. In de jaren ’90 worden activiteiten opgestart

1982

in Benin (1994), Mali (1995), Rwanda, Burundi, Ecuador
en België (1997). In 2000 volgt Oeganda en in 2006
Madagaskar. Protos rondt zijn werking mooi af in Rwanda
(2016) en Madagaskar (2018). Het team in Ecuador gaat

Elk jaar beschermen en herstellen we waterrijke natuur, goed voor
een oppervlakte van 75.000 voetbalvelden. 100.000 mensen plukken
jaarlijks de vruchten van beschermde en herstelde ecosystemen of
krijgen duurzame toegang tot water.

sinds 2017 verder als een zelfstandige organisatie.
In de jaren ’80 wordt duidelijk dat infrastructuurwerken
ook goed beheerd moeten worden. Om een goed beheer

‘80

te kunnen garanderen, is het belangrijk dat de relevante
actoren (gemeenschappen, overheden, organisatie en
de gebruikers) van bij het begin betrokken worden. Protos

Mali

België

evolueert zo naar een organisatie die oog heeft voor

Oeganda

technische én sociale aspecten.
Vanaf de jaren ’90 gaat meer aandacht naar het versterken

‘90

van plaatselijke ngo’s en besturen, naar regionale planning
en beheerstructuren en naar beleidsbeïnvloeding.

Haïti
Burundi

Ecuador/Peru
Benin

4

Dr Congo

© Nick Hannes
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Over Join For Water

2002 is een belangrijke mijlpaal. Protos spitst zich voortaan
exclusief toe op water – drinkwater, sanitatie, hygiëne en

2002

water voor landbouw – en verwerft zo een unieke positie
als de enige water-ngo in België. De principes van Integraal
Waterbeheer worden toegepast, een vorm van waterbeheer

Onze aanpak

die rekening houdt met de behoeften van de verschillende
gebruikers, bovenstrooms en benedenstrooms, vandaag en
morgen. Er is ook steeds meer aandacht voor goed lokaal
beheer. Niet onbelangrijk, want in veel landen worden de

Onze aanpak vertrekt vanuit een basisprincipe: iedereen heeft

bevoegdheden voor onder meer drinkwatervoorziening

recht op water, zowel de mens als de natuur. Om dat recht waar te

overgeheveld van het nationale naar het regionale of lokale

maken, is samenwerking noodzakelijk. Join For Water kan rekenen

niveau.

op een vruchtbare samenwerking met verschillende partners op

In 2017 krijgt het programma in België nieuwe accenten.
Protos legt de link tussen ons watergebruik en de mondiale

2017

groeien samen. Daarnaast betrekken we ook andere partners, zoals

steeds meer ingang vindt.

Join For Water. Fris, activerend en gericht op samenwerking.

bedrijven, overheden, stichtingen, onderzoekspartners, netwerken en

2019

de bescherming van waterrijke ecosystemen centraal in onze werking.

als de water-ngo in België.

plaatsen ons voor nieuwe uitdagingen. We kunnen niet

middenveldorganisaties.
Het recht op water is niet alleen vandaag belangrijk. Daarom stellen we

Join For Water positioneert zich met deze naam nog sterker

Klimaatverandering, demografische groei en watervervuiling

waar we werken, en die de levenskwaliteit van hun gemeenschap
verbeteren en/of het milieu beschermen. We leren van elkaar en

wateruitdagingen. De watervoetafdruk is een concept dat

Op Wereldwaterdag 2019 krijgt Protos een nieuwe naam:

het terrein. Dat zijn organisaties die zijn opgericht in de landen

Door deze waardevolle natuur te beschermen of te herstellen, kunnen

2022

we in de toekomst van haar voordelen blijven genieten. Maar ook op
een andere manier denken we aan morgen:

langer uitgaan van de vanzelfsprekendheid van voldoende

een goed beheer van de infrastructuur zorgt ervoor dat die blijft

zoetwatervoorraden. Vanaf 2022 past Join For Water

werken.

daarom een nieuwe strategie toe, waarbij de bescherming
en het behoud van waterrijke ecosystemen centraal staan.
Veerkrachtige waterecosystemen zorgen er voor dat
voldoende water beschikbaar blijft, voor drinkwater, water
voor de landbouw, en water voor de natuur zelf. Bovendien
bieden ze bescherming tegen klimaatgrillen.

6
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Over Join For Water

Wat we doen
Join For Water garandeert water voor mens en natuur, vandaag én

We zetten samen in op 5 thema’s.

1. Milieubeheer voor gezonde
watervoorraden

© Céline Jacmain

morgen. Dat doen we in 9 landen, samen met 38 partners.

Getuigenis

Waterrijke ecosystemen staan wereldwijd onder druk,
onder meer door vervuiling, ontbossing en klimaat-

Dorvilus Saturné

verandering. Nochtans zijn we er van afhankelijk voor

is inwoner van Bion.

ons drinkwater en voedsel, en beschermen ze ons tegen
de grillen van het klimaat.
Samen met onze partners beschermen en herstellen
we brongebieden, moerassen, rivieren en grondwater. Ze bufferen
bijvoorbeeld water bij overstromingen. Op die manier dragen we niet
alleen bij tot natuurbehoud, maar verbeteren we ook de levenskwaliteit
van gemeenschappen.

"

Ik wil graag een bijdrage leveren aan onze gemeenschap
en heb daarom een stuk grond ter beschikking gesteld

We mikken steeds op een goed evenwicht tussen de menselijke noden

voor een boomkwekerij.

(zoals drinkwater, water voor irrigatie, visvangst …) en natuurbehoud.

En die boomkwekerij is echt een goede zaak: veel
mensen zijn boompjes komen halen, fruitbomen of
bomen die later hout zullen opleveren.
Het was echt bemoedigend om het enthousiasme
te zien om ons gebied te herbebossen. En nu kunnen
we bovendien zelf de kwekerij onderhouden zodat we
continu boompjes in voorraad hebben.

8
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Over Join For Water

Onze jarenlange expertise rond drinkwater, toiletten en hygiëne werpt
vruchten af. We zetten sterk in op duurzaamheid, betaalbaarheid en
kwaliteit en betrekken van bij het begin zowel de gemeenschap als
de plaatselijke overheid. We bouwen niet enkel infrastructuur, maar
zorgen er ook voor dat die blijft werken. Zo werken we onder meer met
drinkwatercomités: zij innen de bijdragen van de watergebruikers en
betalen daarmee het onderhoud en herstel van de infrastructuur.

2. Klimaatactie voor een watercyclus in
evenwicht
Getuigenis

De klimaatcrisis beïnvloedt de watercyclus: droogtes zijn intenser
en duren langer, en ook overstromingen komen vaker voor.
Gelukkig kunnen ecosystemen zoals regenwouden ons
een handje helpen om de watercyclus in evenwicht

Merveille

te houden en om verdere gevolgen van de klimaat-

is naaister in Bankoko/Bunia.

verandering te beperken. Maar dan moeten die ecosystemen wel dringend beter beschermd worden.
Boskap leidt plaatselijk tot verdroging van de bodem, maar verstoort
ook elders de watercyclus. Zo kan het verdwijnen van een stuk Congolees regenwoud er voor zorgen dat het in het westen van Afrika minder
regent. We beschemen regenwouden en moerasgebied en zetten op in
duurzame landbouw en alternatieve inkomsten.

"

In onze wijk Bankoko maakt deze kiosk een groot
verschil. We kunnen het water gebruiken om te
drinken, te koken, te wassen… dat is een enorme
hulp. Vroeger was het een echte lijdensweg. We

3. Drinkwater & sanitatie voor een menswaardig bestaan
Hoewel toegang tot drinkwater en een schoon toilet

moesten 2 à 3 kilometer stappen tot de wijk Hoho
om aan water te geraken. Ik hoop dat mijn kinderen
op een dag ingenieur of dokter kunnen worden , om
de bevolking te helpen zoals CIDRI nu doet.

een mensenrecht is, zitten miljoenen mensen zonder.
Kinderen zeulen met zware bidons over grote afstanden,
en gaan daardoor niet of minder naar school. Families
worden ziek omdat ze onzuiver water drinken of geen
toilet hebben. Ze vinden moeilijk een weg uit de armoede.
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Over Join For Water

4. Water om voedselproductie te
waarborgen
De wereldbevolking neemt toe, dus moet de voedselproductie omhoog. Dat kan vandaag lang niet overal,
bijvoorbeeld omdat er geen water beschikbaar
is. Door klimaatverandering en veranderend
consumptiegedrag moeten we nog bewuster
omspringen met water. De landbouwtechnieken

Zo importeren we heel veel water, soms uit regio’s waar water al
schaars is of waar de bevolking geen toegang heeft tot drinkwater.
Bewust consumeren is belangrijk, willen we onze zoetwatervoorraden
niet uitputten. Met onze Belgische partners zetten we daarom sterk in
op sensibilisering, met gedragsverandering als doel.

moeten daarom aangepast worden aan een zuiniger en beter

Samen met onderwijsactoren, middenveldorganisaties, bedrijven

gedoseerdwatergebruik. Met onze partners zoeken we naar

en lokale overheden werken we aan bewustmaking bij burgers. We

technieken die waterzuinig zijn en onze watervoorraden niet vervuilen.

motiveren hen om in actie te komen.

We streven bovendien naar een zo klein mogelijke milieu-impact:
landbouw gaat immers vaak samen met boskap, en pesticiden en
meststoffen vervuilen de watervoorraden.
VERKLEIN JE WATERVOETAFDRUK

Bespaar je mee?

© Caleb Obed Choucounou
– Join For Water

Gemiddeld gebruiken Belgen 100 liter kraanwater
per dag. Maar er is ook water nodig om onze
voeding, kleding en spullen te produceren. Houden

5. Inspireren om bewust te consumeren

we rekening met het ganse plaatje, dan gebruikt een
Belg gemiddeld 7.400 liter per dag.

De Belg gebruikt gemiddeld 7.400 liter water per dag:
100 liter kraanwater en 7.300 liter water waarmee
zijn voedsel en consumptiegoederen geproduceerd

Ontdek hoe je je watervoetafdruk

werden. Daarmee gebruiken we als Belg dubbel zo

kan verkleinen

veel water als de gemiddelde wereldburger. Met ons
verbruik leggen we beslag op watervoorraden elders in
de wereld.
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Meer nalaten via uw testament

Join For Water in uw
testament: onze belofte
Neemt u Join For Water op in uw testament, dan beloven wij u het
volgende:
•

Uw erfenis laat kwetsbare natuur herleven en verzekert de toegang

tot schoon water voor toekomstige generaties.
•

Waarom Join For Water opnemen
in uw testament?

Join For Water is opgenomen in de lijst van erkende goede doelen.

U kan rekenen op professionalisme en daadkracht. Uw nalatenschap
wordt efficiënt en met grote zorg besteed.
•

Als u dat wenst, gebruiken we uw nalatenschap enkel voor een spe-

cifiek land of een thematiek die u na aan het hart ligt. Neem contact op
Door Join For Water op te nemen in uw testa-

om dit verder te bespreken.

ment geeft u méér mensen iets essentieels

•

en iets waar ze van nature recht op hebben:

u ons via uw testament nalaat, komt terecht bij de gemeenschappen

water.

die er het meest nood aan hebben.

Join For Water betaalt in Vlaanderen 0% erfbelasting. 100% van wat

Een erfenis of schenking aan een goed doel zoals Join For Water
is een genereus gebaar. Met uw nalatenschap, groot of klein,
maakt u de wereld een beetje beter voor de volgende generaties.
Ook voor hen blijven schoon water en een rijke natuur essentieel
om te overleven.
Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun
testament. Overweegt u (een deel van) uw vermogen
na te laten aan Join For Water? Marleen Vos is onze
verantwoordelijke voor schenkingen en legaten en maakt
graag tijd om uw vragen te beantwoorden. Join
For Water is aangesloten bij testament.be en
kan zo een beroep doen op deskundig advies
van verschillende notariële juristen.

14

Burundi © Marleen Vos

U kan Marleen steeds contacteren via e-mail:
marleen.vos@joinforwater.be.
... of telefoon, op de vaste lijn: 09 235 25 10,
of gsm: 0498/16.88.93.
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Meer nalaten via uw testament

Waarom een testament
opstellen?

Hoe een testament opstellen?

Wat gebeurt er met uw bezittingen wanneer u er niet meer bent? Als

U kan zelf een testament opmaken en ondertekenen of u kan het ook

u er voor kiest om geen testament op te stellen, dan gaat uw nala-

door uw notaris laten opmaken. Dat is doorgaans een eenvoudige

tenschap automatisch naar uw wettelijke erfgenamen. Dat zijn in de

kwestie. De juridische formulering en de bewijskracht van een notarieel

eerste plaats uw echtgeno(o)t(e), kinderen, kleinkinderen of ouders.

testament zijn gegarandeerd zodat geen twijfel kan ontstaan over de

Daarnaast zijn ook uw bloedverwanten in zijlijn wettelijke erfgenamen:

uitvoering van uw laatste wens. Uw notaris registreert uw testament bij

uw broers, zussen, neven, nichten,

het Centraal Register voor Testamenten.

nonkels, tantes… Als u geen wettelijke erfgenamen heeft, gaat uw
hele nalatenschap naar de staat.
Als u bepaalde zaken in verband
met uw erfenis wil preciseren, dan is
het belangrijk dat u een testament
opmaakt. U voorkomt er onduidelijkheden mee en kan gerust
zijn dat alles op een goede manier
geregeld is. Uw wilsbeschikking
gaat vanzelfsprekend pas in
uitvoering na het overlijden.

"

U kan uw testament op elk moment in uw leven aanpassen.

Successierechten in België

Door een testament op te
maken kan u gerust zijn dat

Op een nalatenschap moet een percentage successierechten betaald

er geen onduidelijkheden

worden door de erfgenamen. Dit percentage is erg variabel. Het hangt

zijn en dat alles op een

af van drie zaken:

goede manier geregeld is.
Aard van

Grootte van het

Domicilieadres van

verwantschap

bedrag

de overledene

Erfgenamen in
rechte lijn betalen
3 tot 30 %
successierecht in
zijlijn 20% tot 80%.

Hoe hoger het

De percentages

bedrag dat wordt

verschillen voor het

nagelaten, hoe meer

Vlaams, Waals en

successierechten

Brussels Gewest

Het vrij beschikbare deel
Wie geen afstammelingen/echtgeno(o)t(e) heeft, mag vrij beschikken
over zijn nalatenschap. Wie wel afstammelingen/echtgeno(o)t(e)
heeft, dient deze beschermde erfgenamen altijd de helft na te laten.
Over de andere helft mag men wel vrij beschikken.
16
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Meer nalaten via uw testament

Soorten legaten
Een legaat is een schenking via uw testament aan één of meerdere
begunstigden (de legatarissen). Het legaat kan roerende en/of onroerende goederen betreffen. De begunstigden kunnen personen zijn,
maar ook instellingen die gemachtigd zijn om legaten te ontvangen,
zoals Join For Water. Er zijn 3 soorten legaten: het bijzonder legaat (*),
het legaat ten algemene titel (*) en het algemeen legaat (*).
(*) beperkt tot het vrij beschikbare deel.

Vlaanderen: 0% erfbelasting
voor het goede doel
Woont u als erflater in Vlaanderen? Per 1 juli 2021 is een belangrijke
wijziging in werking getreden in de Vlaamse erfbelasting/successierechten. Het duolegaat is in Vlaanderen niet meer voordelig,

maar
anderzijds genieten goede doelen voortaan een tarief in de erfbelasting van 0%!
De fiscale behandeling van het duolegaat is gewijzigd en levert geen
fiscaal voordeel meer op voor alle overlijdens sinds 1 juli 2021.
Om te voorkomen dat goede doelen hierdoor minder inkomsten
ontvangen, heeft de Vlaamse regering beslist dat erkende goede
doelen zoals Join For Water vanaf 1 juli 2021 0% erfbelasting zullen
moeten betalen als u ze iets nalaat via uw testament. Dat is goed

Algemeen legaat

Legaat ten
algemene titel

Bijzonder
legaat

nieuws, want steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun
testament. Zo blijven zij het belangrijke werk van hun favoriete goede
doel steunen, ook wanneer ze er niet meer zijn. Als de erfbelasting
verlaagd wordt naar 0%, gaat een groter deel van de erfenis naar
de werking in het Zuiden.
De nieuwe wetgeving vindt toepassing voor alle overlijdens sinds
1 juli 2021. Indien u reeds voor deze datum een duolegaat heeft
opgesteld, dient u uw testament te herzien.
Contacteer hiertoe uw notaris of adviseur.
Doe dit tijdig, want uw testament zal niet
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U laat aan de legataris(sen)

U laat aan de bijzondere

legataris(sen) – een of

ten algemene titel – een of

legataris(sen) – een of

meerdere personen

meerdere erfgena(a)men

meerdere erfgenamen
en/of instellingen – een

en/of instellingen –

en/of instellingen – een

de algemeenheid van

percentage van uw (on)

bepaalde som geld of

goederen na.

roerende goederen na.

een aantal bezittingen na.

Vb: ‘mijn hele nalaten-

Vb: ‘1/4 van de roerende

Vb: ‘alle meubelen laat ik

schap laat ik na aan…’

goederen laat ik na aan…’

na aan…’

meer uitvoerbaar zijn als het niet werd
aangepast in lijn met de erfrechtregeling.
Mali - Mopti © Join For Water

U laat aan de algemene
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Meer nalaten via uw testament

Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: duolegaat

Schenken

Tarief
Ook als u bij leven een schenking doet aan het goede doel, is
het tarief voor de schenkbelasting in Vlaanderen 0%.

Bent u als erflater gedomicilieerd in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan kan u nog steeds gebruik maken van het duolegaat,
waardoor u verre familie of vrienden meer kan nalaten.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië bedraagt
het tarief 7%.

Een duolegaat is een techniek waarmee u enerzijds
de erfbelasting kan verlagen voor erfgenamen die
normaal gezien zwaar belast worden, zoals vrienden
of verre familieleden, en anderzijds een mooi cadeau
kan geven aan een goed doel. Het in het testament

i

genoemde goede doel wordt aangesteld als algemeen
legataris, is verantwoordelijk voor de afwikkeling
van de erfenis en betaalt alle successierechten, dus
ook die van de erfgenamen. Op die manier profiteren
normaal zwaar belaste erfgenamen van een lagere
erfbelasting, waardoor ze netto meer overhouden
van de erfenis. Het goede doel betaalt immers minder
successierechten dan uw vriend of ver familielid.

Als erkende vzw die fiscale attesten mag afleveren, betaalt Join For
Water immers minder successierechten: 7% in Wallonië en in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Naast het duolegaat is ook het omgekeerd duolegaat een populaire formule. De erfgenamen worden dan aangesteld als algemeen legataris,
Join For Water als bijzonder legataris. De erfgenamen behouden de
verantwoordelijkheid over de afwikkeling van het nalatenschap, maar
op fiscaal vlak blijft een even grote besparing behouden als bij het
klassiek duolegaat.
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Vraag en antwoord

Volg Join For Water!

Moet ik Join For Water op de hoogte brengen?

We begrijpen dat u graag op de hoogte blijft over de belangrijkste

U bent niet verplicht om ons op de hoogte te brengen van uw plannen.

evoluties in onze organisatie, voor u een beslissing neemt in verband

Onze verantwoordelijke voor schenkingen en legaten zal het echter wel
waarderen, omdat zij u dan kan bedanken en u voldoende kan informeren
over onze werking. We kunnen u dan ook heel concreet uitleggen wat we
met uw steun kunnen realiseren.

met uw testament. Op onze website publiceren we regelmatig
nieuwe artikels, getuigenissen en filmpjes. Jaarlijks ontvangt u ons
jaarverslag per mail. U kan zich ook inschrijven op onze maandelijkse
elektronische nieuwsbrief via onze website www.joinforwater.be. Daar
kan u ons introductiefilmpje bekijken.

Moet ik een notaris raadplegen?
Het is niet verplicht om een notaris in te schakelen voor het schrijven
van uw testament. U kan uw testament helemaal zelf opstellen
handgeschreven, gedateerd en getekend), maar we raden u aan het
minstens bij een notaris in bewaring te geven en het door hem/haar
te laten registreren bij het Centraal Register van Testamenten. We
wijzen u er wel graag op dat het erfenisrecht erg ingewikkeld kan zijn.
Om zeker te zijn dat alles na uw overlijden goed geregeld is, is het
verstandig om uw notaris reeds bij het opstellen van uw testament te
betrekken.

Kan ik mijn testament nog wijzigen?
U kan uw testament op elk moment wijzigen, zolang u voldoende

Bekijk het filmpje

U kan ons ook volgen op social media:

helder van geest bent.

Kan ik (on)roerende goederen nalaten aan
Join For Water?

EQDMC

Join us!

Dat kan. Join For Water zal deze goederen onder de best mogelijke
omstandigheden verkopen, tenzij uw testament iets anders aangeeft.
De opbrengst gaat naar onze activiteiten.

Zijn er andere manieren om Join For Water te
steunen?
U kan ons steeds steunen via een gift of een doorlopende opdracht op
het rekeningnummer van Join For Water: BE22 5230 8036 1747. Voor
giften vanaf 40 € per kalenderjaar, ontvangt u een fiscaal attest.
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