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Veen-Fonds 

 

Concepttekst aankondigingsbrief Veen-Fonds 

 

Op initiatief van enkele familieleden is er een stichting opgericht met het 

doel een gezamenlijk archief te vormen om de van historische waarde 

zijnde voorwerpen binnen de familie te houden en te conserveren.  

Voelt u zich ook betrokken bij onze Veen familie? Wij nodigen u graag uit 

het fonds te steunen. Met uw bijdrage kunnen we speciale projecten 

helpen om bijzondere activiteiten te starten in de familie. Samen zorgen 

we dat mensen betrokken voelen bij de familie met de naam Veen. 

 

Het Veen-Fonds is het fonds op familie gebied. Het fonds kan 

uiteenlopende projecten steunen en zal nauw samenwerken met het 

Genootschap. Hiernaast vervult het Veen-Fonds ook een aanjaagfunctie. 

Vanuit onze expertise zorgen wij dat projecten met niet alleen geldelijke 

ondersteuning krijgen, maar ook met in de stichting aanwezigen kennis.  

Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten om de resultaten van de 

projecten die wij steunen te laten zien. 

 

Investeren in de Veen familie  

Het Veen-Fonds is een onafhankelijk fonds. Het geld en voorwerpen 

komen onder meer uit giften en legaten. 

Wilt u ook bijdragen aan een Veen-familie fonds dan kunt u helpen met 

het inbrengen van voorwerpen en geld. De stichting zorgt voor beheer en 

nuttige besteding. 

 

Goed besteed 
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Alle schenkingen in welke vorm of van welke omvang dan ook, zijn 

welkom. Naast materiële schenkingen en toezeggingen zijn ook financiële 

schenkingen welkom. Er zijn verschillende mogelijkheden van schenking: 

- Gewone schenking; 

- Notariële schenking; 

- Bij testament; 

- Door een fonds op naam met de daarbij behorende goederen en gelden. 

 

Notariële schenking 

Overweegt u een groot bedrag aan het Veen-Fonds te schenken? Dan is 

schenken per akte van lijfrente voor wellicht aantrekkelijk. Een gift via 

een notariële schenkingsakten mag volledig worden afgetrokken bij de 

aangifte voor de inkomstenbelasting. Er geldt dan geen drempel zoals bij 

losse giften aan goede doelen. Voorwaarde is dat het Veen-Fond, 

gedurende minimaal vijf kalenderjaren met een vast bedrag wordt 

gesteund en dat dit wordt vastgelegd in een notariële akte. 

 

Werk uit handen 

Het Veen-Fonds kan alles regelen. Bij giften boven de i100,- per jaar 

zijn de kosten voor het opmaken van de notariële akte voor rekening van 

de Stichting. Onze notaris maakt de akte op en de Stichting stuurt een 

afschrift van de akte toe. Hiermee kan de schenker bij de Belastingdienst 

aantonen dat de giften volledig aftrekbaar zijn. 

 

Testament 

Uiteraard kan het Veen-Fonds opgenomen in een testament. Dit kan 

door middel van een erfstelling of een legaat. Het Veen-Fonds ontvangt 

dan een vastgesteld percentage (erfstelling)of een bepaald bedrag (legaat) 

van de erfenis. De notaris kan hierbij adviseren. 

Elke schenking aan het Veen-Fonds is vrijgesteld van successierechten. 

 

Fonds op naam 



Een bijzondere vorm van schenken of nalaten is een Fonds op Naam. Door 

het instellen van een Fonds op Naam kan de schenker zelf een 

bestemming aan de gift geven. Fondsen op Naam ontstaan op initiatief 

van betrokken mensen die willen investeren in Veen-familie fonds. De 

schenker brengt daarvoor een vermogensbestanddeel onder bij het Veen-

Fonds. Dat kan door een testamentaire beschikking ten gunste van het 

Veen-Fonds of door een schenking bij leven. Het kapitaal voor het Fonds 

op Naam kan desgewenst in vijf jaarlijkse termijnen worden opgebouwd 

via notariële schenking. Dat is fiscaal extra aantrekkelijk. 

 

De naam 

De initiatiefnemer kiest zelf de naam en het bestedingsdoel van zijn Fonds 

op Naam, mits dat binnen de doelstelling van de Stichting valt. 

De naam van het Fonds op Naam is soms praktisch, zoals Het Veen-

publicatiefonds maar kan ook de naam van (een dierbare) de 

initiatiefnemer dragen, zoals het Het Lambertus J. Veen Fonds ten behoeve 

van het onderhoud van de website en de digitale bestanden van het Veen 

Archief.  

 

 

Hoe werkt het? 

Een Fonds op Naam is in beginsel bedoeld voor onbepaalde tijd en wordt 

door het Veen-Fonds apart beheerd en geadministreerd. Het Veen-Fonds 

zorgt voor beoordeling en toekenning van alle aanvragen voor financiële 

steun bij uw Fonds. De precieze regels en werkwijze van een Fonds op 

Naam worden in overleg met de schenker vastgesteld. De schenker kan 

rekenen op onze transparante en professionele werkwijze 

Wanneer u een Fonds op Naam instelt, zorgen we ervoor dat het 

vermogen op een verantwoorde manier wordt beheerd. Het Veen-Fonds 

zal het vermogensbeheer soms aan externe vermogensbeheerders 

uitbesteden, die binnen nauwkeurig omschreven richtlijnen werken. 

 

Zichtbaarheid 



Uw Fonds op Naam is een zichtbaar onderdeel van het Veen-Fonds. 

Zowel in het jaarverslag, op de website en in de jaarrekening staan de 

schenkingen uit de Fondsen van het afgelopen jaar apart vermeld. 

 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over onze werkwijze en over schenken aan het 

Veen Fonds? Neemt u dan contact op met Ruud Veen 

r.veen@hccnet.nl. Op onze recentelijk vernieuwde website: 

www.veen-genootschap.nl vindt u ook veel informatie.  
 

Wij zoeken bestuursleden die het Veen-Fonds zichtbaar en werkbaar 

maken. 

 

-- 


