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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 
Behalve een toename van het aantal ouderen, is er ook vaak 
sprake van meerdere ziektebeelden tegelijk bij (kwetsbare) ouderen. 
Dit maakt de zorg complex en vergt meer kennis in de omgang met 
ouderen. Hoe dragen toekomstige artsen bij aan de gewenste kwaliteit 
van leven en hoe worden moeilijke levensvragen besproken? 
Stichting Opleidingsfonds Vitaliteit & Veroudering (SOVV) geeft medische 
studenten de kans om een masteropleiding te volgen aan kennisinstituut 
Leyden Academy on Vitality and Ageing. Deze specialisatie duurt een 
jaar en wordt niet gefinancierd door de overheid. Met uw bijdrage 
maakt u deze studie mogelijk en bent u – indien gewenst- persoonlijk 
betrokken bij de student(en) die u steunt. 

Gulle gever
De studenten van de masteropleiding Vitality and Ageing moeten 
hun studie zelf betalen. De kosten voor de opleiding bedragen 
€ 9.750,-. Dit is exclusief de kosten voor het huren van een kamer 
en het dagelijkse levensonderhoud van een (buitenlandse) student 
(extra kosten ca. € 10.000,- per jaar). Als u medische studenten 
steunt, dan zorgen wij ervoor dat u als gulle gever de studieontwikke-
lingen op de voet volgt. Regelmatig ontvangt u een nieuwsbrief en 
kunt u studenten ontmoeten om kennis te maken en (studie)ervaringen 
te delen. Desgewenst ontvangt u uitnodigingen voor het bijwonen van 
gastcolleges, persoonlijke ontmoetingen en natuurlijk de feestelijke 
uitreiking van het masterdiploma!

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 artsen die weten welke 
complexe zorg oudere mensen nodig hebben? 

Met 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 de opleiding van een student met 
 een jaarlijkse lijfrenteschenking van €

Voor de fiscale vrijstelling geldt een jaarlijkse bijdrage van minimaal 
€ 250,-  gedurende een periode van vijf jaar. 
SOVV verzorgt (zonder bijkomende kosten) de notariële akte voor mij.

 Ik steun de opleiding van een student met 
 een eenmalige gift van €

Bijdragen boven 1% van uw belastbaar inkomen zijn fiscaal aftrekbaar. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

E-mail: 

Telefoon:

Help pioniers 
in de ouderenzorg 
van morgen 




