MAAK EEN BLIJVENDE IMPACT:
NALATEN VIA WAKIBI

Wil jij ondernemers in ontwikkelingslanden blijven
ondersteunen, ook wanneer jij er niet meer bent?
Dan kun je besluiten geld na te laten via Wakibi.
Met jouw nalatenschap help jij ondernemers met
hun bedrijf, en indirect hun families en directe
gemeenschap. Zo maak jij blijvende impact!
Ons financiële team gaat zorgvuldig om met jouw
bijdrage. Alles wordt goed afgestemd met de
notaris en nabestaanden. Ook wordt er – als jij dat
wenst – een rapportage gemaakt voor erfgenamen.
In deze brochure laten we zien welke keuzes je
hebt bij het nalaten via Wakibi en welke stappen
je daarvoor moet nemen. Heb je na het lezen nog
vragen? Neem dan zeker even contact op.
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Over Wakibi
Wakibi verbindt particulieren en bedrijven met ondernemers in
ontwikkelingslanden. Zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Wakibi zet
zich in om ondernemers in ontwikkelingslanden te ondersteunen om een
zelfstandig bestaan op te bouwen. Microkredieten via Wakibi helpen niet
alleen die ondernemer, maar indirect ook zijn of haar omgeving.
Stichting Wakibi hanteert geen winstoogmerk. 100% van het geld van
uitleners gaat naar de projecten. Wakibi wordt bijna geheel gerund door
betrokken vrijwilligers. De kosten worden gedekt door vrijwillige donaties en
sponsoring.

Feiten en cijfers

“ Ik heb huizen gebouwd voor mijn familie,

mijn vijf kinderen gaan nu naar school en
we hebben voldoende te eten. (Janet, Kenia)

”
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Waarom nalaten via Wakibi?
Blijvend impact maken, ook wanneer jij er niet meer bent
Structureel bijdragen aan de zelfredzaamheid van ondernemers
Zelf de regie houden over jouw nalatenschap
100% van jouw bijdrage gaat naar onze projecten
Jarenlange bijdrage doordat leningen die worden terugbetaald,
direct kunnen worden ingezet voor nieuwe projecten

Nalaten via Wakibi, zo werkt het
Bepalen van het type bijdrage
De eerste stap in het nalaten via Wakibi is het kiezen voor de manier waarop
je wilt nalaten. Ga je voor Wakibi als (mede-)erfgenaam, een legaat of een
Fonds op Naam? In het kader op pagina 5 zie je welke opties er zijn.

Kiezen voor specifieke typen projecten/landen (optioneel)
Wil je kiezen voor specifieke typen projecten, sectoren of ondernemers in
een bepaald land ondersteunen met jouw bijdrage? Dat is bespreekbaar.
Op www.wakibi.nl/projecten vind je alle typen projecten die Wakibi
ondersteunt. Na afstemming met Wakibi, neem je jouw keuze op in je
testament.

Vastleggen
Nalaten aan een goed doel zoals Wakibi is alleen mogelijk via een testament
dat door een notaris is opgesteld. Een zelfgeschreven verklaring is
onvoldoende. Voor een juiste afhandeling bij de notaris is het van belang
de officiële gegevens van Wakibi op te nemen: Stichting Wakibi, gevestigd
aan de Tenierslaan 23, 1412 JE in Naarden (Kamer van Koophandel nummer
53277201).
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Nalaten aan Wakibi, wat zijn je opties
Je kunt Wakibi benoemen als jouw (mede-)erfgenaam. Hierdoor ontvangt
Wakibi een deel van jouw nalatenschap, een erfdeel, samen met eventuele
andere erfgenamen. Net als andere erfgenamen, is Wakibi dan medeverantwoordelijk voor de afwikkeling van jouw gehele erfenis.
Een legaat is het recht van een bepaalde persoon of instelling, in dit geval
Wakibi, om specifieke spullen, een geldbedrag of een percentage van de
nalatenschap in geld te ontvangen. Die persoon of instelling wordt ‘legataris’
genoemd. Wakibi bepaalt na ontvangst van alle relevante informatie of het
legaat wordt aanvaard. Het niet aanvaarden is een uitzondering en gebeurt
alleen als dit negatieve gevolgen heeft voor Wakibi of niet past bij de
doelstellingen.
Een Fonds op Naam is een schenking of legaat aan Wakibi met een gerichte
opdracht die jij formuleert. Jouw Fonds op Naam wordt ondergebracht
bij Wakibi. De organisatie en administratie van het fonds zijn de
verantwoordelijkheid van Wakibi; hiervoor vragen wij een eenmalige bijdrage
van 8%. Wij hanteren bij de oprichting van een Fonds op Naam een minimuminleg van € 50.000. Je kunt ook nu al een Fonds op Naam oprichten. Jij kiest
zelf de naam van het fonds.
Als je dit wenst, gaan we graag met jou in gesprek over jouw wensen. Je
vindt onze contactgegevens verderop in deze brochure.
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Aansluiten bij jouw wensen
Jij houdt de regie over waar jouw bijdrage wordt ingezet. Dat kan door geld
te geven aan een of meerdere Wakibi fondsen van jouw keuze, passend bij
waar jij voor staat. Zo is er het Women Empowerment Fonds. Wil je een
man of een vrouw helpen een onafhankelijk bestaan op te bouwen? Kies je
voor een bepaalde regio, een afgelegen gebied of heb je een land waarmee
je een speciale band hebt? Of wil je mensen helpen die in dezelfde sector
aan de slag zijn waarin jij gewerkt hebt? Er zijn veel mogelijkheden. Zo kun je
bij Wakibi ondernemers in meer dan 80 ontwikkelingslanden helpen!

Hanneke en Nils laten na via Wakibi
Hanneke Klaver (68) en Nils Honhoff (75) hebben Wakibi in hun levenstestament
laten opnemen. “We denken dat het daar goed besteed wordt. We denken
dat Wakibi een grote impact kan hebben op mensen in derdewereldlanden,
die er zelf mee aan de slag kunnen”. Na hun overlijden ontvangt Wakibi een
legaat. Dat betekent dat de stichting een geldbedrag krijgt. “Onze dochters
zijn onze erfgenamen en executeurs: na de verkoop van het huis en dat soort
zaken, krijgen zij en onze kleinkinderen als eerst hun erfdeel. Wat daarna
overblijft, gaat naar Wakibi”.
Hanneke en Nils kwamen tot deze constructie na gesprekken met hun notaris.
Die heeft hen uitgelegd wat mogelijk is: “De notaris helpt je door de stappen
heen”. Uiteindelijk kozen zij voor een oplossing die het meest helder is voor
hun dochters. Voor de officiële handtekening eronder ging, bespraken ze de
opzet eerst met hen. Ook gingen zij in gesprek met de penningmeester van
Wakibi. “We hebben goed contact gehad met Wakibi hierover”, vertelt het
echtpaar.
Hun legaat moet een focus op specifieke projecten krijgen. “Maar dat hebben
we nog niet laten vastleggen”, vertelt Hanneke. “We willen dat ons geld gaat
naar projecten gerelateerd aan platteland en vrouwelijke ondernemers. Over
de precieze uitwerking daarvan moeten we nog eens met Wakibi
gaan praten”.
Waarom zou je Wakibi in je testament moeten
opnemen? “Ten eerste komt het hele bedrag
bij de doelgroep terecht, omdat het een
vrijwilligersorganisatie is”, leggen Hanneke
en Nils uit. “Ten tweede omdat jouw geld
ervoor zorgt dat mensen hun dromen kunnen
waarmaken. Dat gunnen we iedereen. En ten
derde kun je Wakibi opnemen in je testament
zodat niet al je geld naar de belasting gaat”.
Ideële én praktische redenen dus.
Lees hier het hele interview met Hanneke en Nils.
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100% van jouw gift gaat naar Wakibi
Stichting Wakibi is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
en een erkende organisatie bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. Daarom
hoeven wij geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over jouw
bijdrage. Zo wordt jouw bijdrage via Wakibi geheel gebruikt om ondernemers
in ontwikkelingslanden te ondersteunen.

Meer weten?
Overweeg je om Wakibi in jouw testament op te nemen? Wil je meer
informatie over nalaten via Wakibi? Of tijdens je leven een schenking doen?
Onze penningmeester Hans Vloemans helpt je graag verder!
E-mail: h.vloemans@wakibi.nl
Telefoon: 06-46771086
Website: www.wakibi.nl
Voor algemene vragen over nalatenschap kun je ook contact
opnemen met de Notaristelefoon, 0900-34 69 393.

Colofon
Tekst: Laura Berger
Vormgeving: Yolan Bottema
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