
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Groene Wens Boot in uw testament en/of 
een bedrag schenken/doneren 
 

Varende nalatenschap 
 
Een toekomstgerichte en mooie manier om het varen met de Groene Wens Boot voor 
mensen met een beperking door te geven, is het opnemen van de Groene Wens Boot in uw 
testament en/of een bedrag schenken. 
Elk legaat is meer dan welkom en helpt alles wat zo kenmerkend is aan de Groene Wens 
Boot in stand te houden. Het beheer en onderhoud vraagt elke keer weer noodzakelijke 
investeringen. 
Door een testament op te stellen, bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt.  
Als het varen met de Groene Wens Boot u dierbaar is, en u het belangrijk vindt dat de 
Groene Wens Boot behouden blijft, is het misschien een idee om de Groene Wens Boot te 
begunstigen via uw testament. 
De mooiste manier is een legaat, waarbij u in uw testament omschrijft een gift, een bedrag 
of een percentage van uw nalatenschap. 
De notaris kan u helpen met uw persoonlijke keuze en het opstellen van een testament. 
 
De Groene Wens Boot heeft de status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vanaf 
1 april 2022 toegekend gekregen. Dit betekent, dat giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn.  
Als er vragen zijn omtrent het heffen van schenk- en erfbelasting dan kan uw/de notaris u 
hierbij adviseren b.v. over het belastingvrij schenken.  
 
Wij helpen u graag met uw ideeën. U kunt van ons verwachten, dat wij discreet en 
zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke wensen. En wanneer u ons steunt met een legaat 
zullen wij zorgvuldig omgaan met de gelden passend in het beheer en de exploitatie van de 
Groene Wens Boot. 
 
Het bestuur van de Groene Wens Boot    
 
Gerard W. van Dorp, voorzitter 
gwvandorp@planet.nl 
 
Roelof Huls, penningmeester 
roelof.huls@kpnmail.nl 
 
 
Bankrekeningnummer: NL77 INGB 0656 938021 t.n.v. Stichting Exploitatie Groene Wens Boot    
 

Ook een gift/donatie op bovenstaand rekeningnummer is van harte welkom! 
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