
ZORGEN VOOR 
EEN WERELD 
ZONDER TBC…
OOK ALS U ER STRAKS NIET MEER BENT



2

u meer informatie aan over ons werk. Ook vindt u

praktische informatie over het steunen van ons werk

via een nalatenschap. Alvast hartelijk dank voor uw

aandacht en interesse.

dr. Kit ty van Weezenbeek

Algemeen directeur KNCV Tuberculosefonds

Ten geleide
Nadenken over ons overlijden doen we niet 
dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds 
gewoner. We gaan bewuster om met ons 
overlijden en willen invloed op wat daarna 
gebeurt. Zo steunen steeds meer mensen KNCV 
Tuberculosefonds door ons in hun testament op 
te nemen.

De Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot 
bestrijding der tuberculose, zoals onze organisatie 
officieel heet, zet zich al 115 jaar in om tuberculose 
(TBC) te bestrijden. Vroeger met name in Nederland, nu 

vooral ook daarbuiten. Wereldwijd is TBC de meest 

dodelijke infectieziekte waaraan jaarlijks 1,6 miljoen 

mensen sterven. Dat is onnodig en onaanvaardbaar 

want TBC is met de juiste medicijnen goed te 

behandelen. Uw steun is hard nodig, voor nu maar ook 

voor later.

Wij hopen dat u overweegt om KNCV Tuberculosefonds 

in uw testament op te nemen. In deze brochure treft 
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Ten geleide

We wonen in een 
welvarend land met 
een goede gezond-
heidszorg. Hierdoor 

worden we steeds 
ouder maar iedereen 
zal uiteindelijk deze 

wereld verlaten.

Zorgen voor een  

wereld zonder TBC...

Ook als u er straks niet meer bent

Het is een mooie gedachte, dat 

we – ook als we er straks niet 

meer zijn –  toch kunnen zorgen 

dat de wereld gezonder wordt: 

door de strijd tegen TBC te blijven 

steunen.

Nú kan dat al, door ons als donateur 

te steunen via een gift, machtiging of 

een periodieke schenking. Maar ook 

na uw overlijden kunt u helpen, door 

KNCV Tuberculosefonds op te 

nemen in uw testament. In deze 

brochure leest u waarom dat van 

belang is en hoe u dat kunt doen.  
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Wij blijven vechten!
           Tot TBC de wereld uit is

We leven in de 21e 
eeuw; in een welvarend 

land. Als we om ons 
heen kijken zien we de 

verworvenheden van de 
moderne tijd. Met name 

in de westerse wereld 
heeft de gezondheidszorg 

zich enorm ontwikkeld. 

Toch maakt ‘vlak om de hoek’ een 

levensbedreigende vijand nog steeds vele 

slachtoffers. Bij ons mag TBC dan vrijwel zijn 

uitgebannen als volksziekte, in grote delen 

van de wereld grijpt de besmettelijke 

bacterie nog ongehinderd om zich heen. 

En TBC is dichterbij dan u denkt! 

Multiresistente tuberculose is zelfs nog 

gevaarlijker. Dit wordt veroorzaakt door een 

bacterie waar (bijna) geen medicijn tegen is 

opgewassen. Veel patiënten zijn daardoor 

ten dode opgeschreven. Niet alleen ver weg. 

Ook vlakbij huis, in Oost-Europa.

Voorop in de strijd
KNCV Tuberculosefonds zet zich al 115 jaar in 

voor de bestrijding van TBC. Helaas is het nog 

steeds nodig om de mensen te wijzen op de 

omvang en de ernst van TBC. Wereldwijd is 

TBC de meest dodelijke infectieziekte. Elk 

jaar opnieuw krijgen ruim 10 miljoen mensen 

TBC en overlijden hieraan ruim 4.000 mensen 

per dag! Dat zijn aantallen waar je stil van 

wordt. 
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Wij blijven vechten! 
Tot tbc de wereld uit is

Werelddoelen
Lange tijd kreeg tuberculose niet de aandacht 

die het nodig had. De vele slachtoffers van de 

hiv/aids-epidemie hebben er echter voor 

gezorgd, dat bij velen de ogen geopend 

zijn. Als je hiv hebt, is de kans erg groot dat je 

óók TBC krijgt. TBC is bij mensen met hiv zelfs 

de grootste doodsoorzaak. 

De Verenigde Naties heeft samen met 

praktisch alle landen van de wereld als doel 

gesteld, dat de TBC-epidemie in 2035 een halt 

toegeroepen is. Als iedereen meehelpt, 

realiseren we dat!

Onze doelen – wat doen we?
In Nederland is TBC, met zo'n 800 patiënten 

per jaar, gelukkig een zeldzaamheid gewor-

den. Maar zolang er nog TBC in de wereld is, 

blijft deze ziekte ook in Nederland bestaan. 

Tuberculose kent immers geen grenzen. We 

mogen de aandacht voor TBC-bestrijding niet 

laten verslappen. Dus blijven wij doorvechten 

op vele gebieden.
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We helpen organisaties en landen bij 

het effectief bestrijden van TBC én 

we leren ze hoe ze zélf de ziekte 

kunnen aanpakken en voorkomen.

We zorgen ervoor dat TBC-

patiënten overal ter wereld op de 

juiste manier worden behandeld, 

zodat ze genezen en weer een plaats 

in de maatschappij kunnen innemen.

We blijven alle instanties steunen die 

ervoor zorgen dat TBC op een 

structurele, duurzame en 

wetenschappelijk verantwoorde 

manier wordt bestreden. 

Nu helpen - straks helpen 
Als je het zo op een rij zet, dan besef 

je pas hoeveel er gedaan wordt (én 

nog gedaan moet worden) om TBC 

te bestrijden. Het is nodig! Voor 

de wereld van nu, en volgende 

generaties. 
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KNCV Tuberculosefonds 
doet veel, en moet ook 
de komende tientallen 

jaren nog heel veel werk 
blijven verrichten. 

TBC hebben we niet 
zomaar de wereld uit. 

Ook als u er straks 
niet meer bent, moet 

de mogelijkheid om TBC 
te bestrijden, blijven 

bestaan. 

1001 redenen om ook straks  
– als u er niet meer bent –
de wereld te bevrijden van TBC

KNCV Tuberculosefonds kan niet 

zonder uw steun. Nú niet… en 

later ook niet. U kunt ons nog heel 

lang blijven steunen! Veel mensen 

zijn zich er niet bewust van, maar 

het is mogelijk om een goed doel 

op te nemen in een testament. 

Natuurlijk zouden wij heel blij zijn 

als u ervoor kiest om KNCV 

Tuberculosefonds op te nemen in 

uw testament. Dat is voor u tevens 

een garantie, dat wij ook in de 

toekomst ons werk blijven voort-

zetten. Dit brengt de eliminatie van 

TBC weer iets dichterbij.

Uw geld komt voor de volle 
100 procent terecht waar het 
nodig is

Geld nalaten. Wat gebeurt er dan 

met de erfbelasting? Gaat er niet 

veel geld verloren? Gelukkig niet. 

KNCV Tuberculosefonds is door de 

Belastingdienst aangemerkt als 

‘algemeen nut beogende
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Geld nalaten kan op  
verschillende manieren

Een erfstelling 

U kunt KNCV Tuberculosefonds tot 

erfgenaam benoemen. 

Dat kan voor een deel van uw 

nalatenschap, of misschien wel 

voor de gehele nalatenschap. 

Het is maar net wat u wilt. 

Een legaat 

Met een legaat geeft u in uw 

testament precies aan wat u nalaat 

aan een persoon of organisatie, in 

dit geval KNCV Tuberculose-fonds. 

Zo kunt u bijvoorbeeld een 
bepaald bedrag, maar ook (on-) 
roerend goed als legaat nalaten. 

De rest kunt u bestemmen voor 

uw familie (of anderen).

Een bijzonder doel 

Als u dat wilt, kunt u zelfs bepalen 

waaraan wij het geld mogen be-

steden. Dat moet dan wel precies 

in het testament worden omschre-

ven. Het is misschien goed, dat 

u daarover eerst contact met ons

opneemt, voordat u het testament

laat opstellen.

instelling’. We betalen daardoor 

geen erfbelasting. Wat u nalaat 

aan ons komt geheel ten goede 

aan de TBC-bestrijding.

Er gaat niets naar de fiscus!

Als algemeen nut beogende 

instelling (ANBI), is KNCV 

Tuberculosefonds vrijgesteld 

van het betalen van belastingen 

over schenkingen en nalaten-

schappen. Uw nalatenschap 

komt geheel ten goede aan 

onze hoogwaardige, wereld-

wijde TBC-bestrijding. 
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Fonds op Naam 

Een bijzondere manier waarop u 

ons werk kunt ondersteunen, is het 

oprichten van een Fonds op Naam. 

Met het geld uit zo’n fonds werken 

wij gedurende vele jaren aan de 

bestrijding van TBC, op een manier 

die u mag aangeven. Bijvoorbeeld 

voor specifieke activiteiten of in 

bepaalde gebieden. Voorwaarde is 

hierbij dat het om een bedrag van 

minimaal 50.000 euro gaat. 

U richt bijvoorbeeld een Fonds op 

Naam op ter nagedachtenis van 

Mevrouw M. van Leeuwen in Almelo

Mijn man Jan en ik hadden het goed. Helaas is Jan een aantal jaar 

geleden overleden. Het pensioen is goed geregeld en we hebben 

tijdens ons huwelijk veel gespaard. Dat geld krijg ik nooit alleen op! 

Dat wil ik ook niet. Ik geniet toch wel van het leven en er zijn zoveel 

mensen die het goed kunnen gebruiken. Kinderen hebben Jan en ik 

jammer genoeg nooit gehad. Daarom hebben wij in onze testamenten 

gezet dat als ik straks doodga ons geld naar goede doelen moet gaan. 

KNCV Tuberculosefonds is er daar één van. Mijn vader had TBC en ik 

heb gezien hoe erg dat is. In ontwikkelingslanden zijn de gevolgen van 

de ziekte nog veel en veel erger. Met het geld dat ik straks nalaat 

wordt dat een beetje minder erg. Dat is een fijn gevoel.

een familielid of bijvoorbeeld 

uw partner. U stort dan het geld 

en het fonds krijgt zijn of haar 

naam. Of u legt de oprichting van 

een Fonds op Naam vast in uw 

testament. Dat fonds kan dan uw 

eigen naam krijgen, of de naam 

van iemand anders; het is maar 

net wat uw wensen zijn. In elk 

geval blijft de gekozen naam nog 

lange tijd verbonden aan het werk 

van KNCV Tuberculosefonds. 
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Een testament laten opstellen is 

meestal veel eenvoudiger dan 

men denkt. Het begint met een 

afspraak bij een notaris. Aan hem 

of haar vertelt u hoe u wilt dat uw 

testament er uit gaat zien. De no-

taris stelt een ontwerpakte op. Als 

u daarmee akkoord bent, neemt

de notaris op zijn/haar kantoor de

akte nog eens met u door en als

alles in orde is, wordt het testa-

ment getekend.

Een persoonlijk gesprek

Het opnemen van een goed doel 

in uw testament is een grote en 

emotionele stap. Dat doet u niet 

zomaar. Onze medewerkers be-

grijpen dat en overleggen graag 

met u hoe uw wensen het beste 

kunnen worden vastgelegd.

Het is eenvoudiger dan u denkt

Nú vastleggen is straks helpen!

Als u ons ook in de 
toekomst wilt blijven 

helpen in de strijd 
tegen TBC, laat 

dan na aan KNCV 
Tuberculosefonds. 

Dit moet gebeuren bij 
een beëdigd notaris 

via uw testament. 
Alleen dan is uw latere 

steun rechtsgeldig.

Laat u de wereld een gezonde toekomst na?
Door KNCV Tuberculosefonds in uw testament op te 
nemen, steunt u ons ook in de toekomst in onze strijd tegen 
TBC. Misschien dat we er met uw bijdrage voor kunnen 
zorgen dat TBC straks volledig is uitgeroeid!



Wat zijn de voordelen? Waar moet 

u aan denken? Wat kunnen we

voor u betekenen? Op vele vragen

hebben wij een antwoord:

 Hoe weet ik zeker dat met mijn 

geld precies gebeurt wat ik wil?

 Waar vind ik een notaris?

 Kan ik beter een legaat in mijn  

testament opnemen of toch een  

erfstelling?

 Aan welke specifieke activiteiten  

van KNCV Tuberculosefonds kan ik 

geld nalaten?

Tenaamstelling 

De juiste tenaamstelling in 

het testament is ‘Koninklijke 

Nederlandse Centrale 

Vereniging tot bestrijding 

der tuberculose’, kantoorhoudend 

te Benoordenhoutseweg 46, 

2596 BC Den Haag. 

Vragen?

Neemt u dan geheel vrijblijvend 

contact op met Marja de Jong via 

telefoonnummer (070) 427 09 75. 

JA! Ik wil graag meer weten over nalaten aan KNCV Tuberculosefonds.
 Neemt u contact met mij op voor een persoonlijk gesprek of advies.
 Ik ben van plan na te laten aan KNCV Tuberculosefonds.
 Ik heb KNCV Tuberculosefonds al in mijn testament opgenomen.
 Ik heb een vraag: ______________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

Naam: ______________________________________________________________ m/v

Adres: __________________________________________________________________

Postcode / Plaats: ________________________________________________________

Telefoon: ________________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________

Geboortedatum: _________________________________________________________



Postadres: 

Postbus 146

2501 CC Den Haag 

Bezoekadres:  

Benoordenhoutseweg 46

2596 BC Den Haag

Tel.: (070) 427 09 78
e-mail: marja.dejong@kncvtbc.nl

www.kncvtbc.org

IBAN NL37INGB0000000130 
KvK nr 40408837

Postzegel 
niet nodig

KNCV Tuberculosefonds 
t.a.v. Marja de Jong

Antwoordnummer 470

2501 VC  DEN HAAG




