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Steun een student: 
geef om de zorg voor 
kwetsbare ouderen!
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Giften
Stichting Opleidingsfonds Vitaliteit en Veroudering (SOVV) is door 
de fiscus erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling zonder winst-
oogmerk’ (ANBI). Dit betekent dat bijdragen van particulieren fiscaal 
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De giftenregeling houdt in 
dat uw bijdragen boven 1% van uw belastbaar inkomen aftrekbaar zijn. 
Een gift hoeft niet notarieel te worden vastgelegd. 

Lijfrenteschenkingen
De lijfrenteschenking is geheel fiscaal aftrekbaar zonder de drempel 
van 1%. De duur is minimaal vijf jaar en de jaarlijkse bijdrage € 250,- 
of meer. Een notaris moet de schenking vastleggen in een akte ten 
behoeve van uw fiscale vrijstelling. SOVV neemt deze kosten voor 
haar rekening en verzorgt de juridische afhandeling bij onze notaris 
mr. P. de Vries van Netwerk Notarissen Bakker & Neve in Leiderdorp.

Legaten
Als ANBI valt SOVV onder de erkende goede doelenstichtingen. 
Schenkingen en legaten aan SOVV zijn geheel vrijgesteld van 
schenkings- en successierecht. Voor een legaat is vastlegging in 
uw testament noodzakelijk. 



Complexe zorg 
Stichting Opleidingsfonds Vitaliteit & Veroudering (SOVV) wil jonge 
mensen de kans geven zich verder te bekwamen in waardige 
ouderenzorg. Dit kan met een studiebeurs waarmee zij extra training 
kunnen krijgen of goede voorbeelden in de praktijk kunnen bezoeken. 
Als gulle gever bent u – indien gewenst -  persoonlijk betrokken bij de 
studenten die u steunt. Regelmatig ontvangt u een nieuwsbrief en delen 
de studenten hun (studie)ervaringen met u. Zo draagt u bij aan een 
waardige samenleving met aandacht voor kwetsbare ouderen. 

Gulle gever
Kenniscentrum Leyden Academy organiseert cursussen en praktijk-
gerichte bijeenkomsten voor jonge professionals in de zorg voor ouderen. 
Deze opleidingen worden echter niet bekostigd door de overheid. Met uw 
gift kunt u deze studenten helpen om pioniers in de ouderenzorg van 
morgen te worden. Als gulle gever kunt u studenten steunen met een 
gift (minimaal € 10,-) door middel van bijgaande éénmalige machtiging. 
Mocht u interesse hebben in een fiscaal aftrekbare lijfrenteschenking, 
dan nemen wij de kosten voor de notariële akte voor onze rekening. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
ir. Marieke van der Waal, directeur Leyden Academy. 
Zij is bereikbaar op telefoonnummer 071- 524 09 60 of 
e-mail waal@leydenacademy.nl. 

Iedereen wil de beste zorg voor zijn naasten of 
geliefden. Vooral als het leven moeizaam wordt 
door ziekte of gebreken. Vaak is dit bij ouderen 
het geval. Jonge studenten kiezen voor een 
medisch beroep, omdat zij mensen willen helpen 
en genezen van hun kwalen. Maar hebben we 
straks voldoende professionals die weten welke 
complexe zorg oudere mensen nodig hebben? 

Door het invullen van deze kaart kiest u ervoor om studenten te steunen 
die zich willen specialiseren in de zorg voor kwetsbare ouderen. U hoeft 
geen postzegel te plakken, ons antwoordnummer is vermeld op de kaart.  

 Ik steun een student met een gift (minimaal € 10,-) door 
 middel van onderstaande éénmalige machtiging 

 Hierbij machtig ik Stichting Opleidingsfonds Vitaliteit & Veroudering 
 (SOVV) om eenmalig een bedrag van 
 
 €    van mijn rekeningnummer af te schrijven.

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

E-mail: 

Bankrekeningnummer: 

Handtekening:

Help pioniers 
in de ouderenzorg 
voor morgen 




