
Wat gebeurt er met uw gift? 

Uw schenking of legaat wordt binnen 

de subsidierichtlijnen van Stichting Het 

Burger Weeshuis Harderwijk besteed 

aan verenigingen, stichtingen of 

instellingen die activiteiten ontplooien 

binnen de gemeente Harderwijk. 

Enkele voorbeelden van doelen die 

door Stichting Het Burger Weeshuis 

Harderwijk zijn ondersteund: 

 Voedselbank 

 Vischafslag 

 Podiumspektakel 

 Dierenweide 

 Stadsmuseum 

 Koren en muziekverenigingen 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over Stichting Het 

Burger Weeshuis Harderwijk vindt u op 

www.burgerweeshuisharderwijk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Het Burger Weeshuis Harderwijk 

Postbus 206 

3840 AE Harderwijk 

 

Schenken of nalaten  

aan goede doelen in de 

gemeente Harderwijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stichting Het Burger 

Weeshuis Harderwijk 

 

Wie zijn wij? 

Stichting Het Burger Weeshuis 

Harderwijk is ontstaan vanuit 

nalatenschappen en speelt meer dan 

450 jaar later nog steeds een 

belangrijke rol in de Harderwijker 

samenleving. Dankzij een actief en 

attent zakelijk beheer van het 

vermogen is per jaar een aanzienlijk 

bedrag beschikbaar voor 

ondersteuning van verschillende 

doelen binnen de gemeente 

Harderwijk. 

 

Wat doen wij? 

Bij het vaststellen van de jaarlijkse 

begroting wordt het positieve saldo 

van inkomsten en uitgaven bestemd 

voor het verlenen van subsidies. Ieder 

jaar melden tientallen verenigingen, 

organisaties en soms ook particulieren 

zich bij Stichting Het  Burger Weeshuis 

Harderwijk met een verzoek om 

subsidie. Die aanvragen weerspiegelen 

de bonte verscheidenheid van de 

Harderwijker samenleving en tonen 

tegelijkertijd aan hoe actief die 

samenleving is.  

 

Stichting Het Burger Weeshuis 

Harderwijk ziet het als zijn taak door 

middel van financiële ondersteuning te 

helpen het sociale, maatschappelijke 

en culturele aanbod in de gemeente 

Harderwijk in stand te houden en zo 

mogelijk te verbeteren en daarmee ook 

de vele honderden mensen te 

stimuleren die er hun beste krachten 

aan wijden. 

 

Waarom schenken of nalaten aan 

Stichting Het Burger Weeshuis 

Harderwijk? 

Het unieke aan de stichting is de 

verscheidenheid aan doelen die met 

uw gift of legaat kunnen worden 

ondersteund. Draagt u de Harderwijker 

samenleving een warm hart toe, maar 

vindt u het moeilijk een specifieke 

keuze te maken? Dan kan schenken of 

nalaten aan Stichting Het Burger 

Weeshuis Harderwijk een goede keuze 

zijn. 

Hoe werkt het? 

Een fiscaal voordelige manier van 

geven is via een periodieke notariële 

schenking. Deze schenking is 100% 

fiscaal aftrekbaar. Voorwaarde is wel 

dat er jaarlijks voor minimaal vijf jaar 

achtereen een vast bedrag wordt 

gedoneerd. 

 

Een andere mogelijkheid is het 

vastleggen van een legaat (ook wel 

erfstelling genoemd) in uw testament. 

Stichting Het Burger Weeshuis 

Harderwijk is een algemeen nut 

beogende instelling (ANBI), waardoor 

het legaat is vrijgesteld van 

successierechten. Uw notaris kan u 

hierover informeren. 

 


