
Victor Cornelissen, notaris bij MarkVliet Netwerk 
Notarissen, Fijnaart
“Schenkingen, legaten en erfenissen geven 
patiëntenverenigingen net die armslag 
die ze zo hard nodig hebben om hun 
doel te bereiken. Met uw steun kan 
de Osteoporose Vereniging zich 
inzetten voor de stille epidemie die 
osteoporose heet.”
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Steun de  
Osteoporose Vereniging 
Met jouw schenking kunnen wij ons werk voortzetten

Nu en 
later

Meer weten over de 
mogelijkheden voor een 

schenking of nalatenschap? 
Kijk dan op onze website:  

www.osteoporosevereniging.nl/
schenken
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Anneke Hessel, lid Osteoporose Vereniging
“Ik ben inmiddels meer dan vijfentwintig jaar 

lid. De Osteoporose Vereniging heeft mij 
in al die jaren net die extra informatie 

en steun gegeven, die ik nodig had 
om in de gesprekken met de (zorg)
professionals goed partij te kunnen 
geven. Ook heeft de vereniging 
me geholpen om bewuster om 
te gaan met mezelf. Ik ben geen 
sporter, maar inmiddels beweeg 
ik iedere dag voor het behoud van 
mijn botten. ik ben dan ook in een 
betere conditie dan vijfentwintig 

jaar geleden. Ik wil dat de vereniging 
haar werk kan voortzetten, voor alle 

mensen met osteoporose die extra steun 
kunnen gebruiken en behoefte hebben aan 

inhoudelijke informatie.”

Geef mensen met zwakke botten 
een steun in de rug
Ook als jij er niet meer bent
Steeds meer mensen leggen vast dat (een deel van) hun nalatenschap naar een 
of meerdere goede doelen gaat. Wil jij de Osteoporose Vereniging steunen, ook 
als je er niet meer bent? Dan is het mogelijk om dat te doen via een schenking of 
nalatenschap.

Je draagt daarmee bij aan het werk van 
de Osteoporose Vereniging. Zo help je 
ons om ervoor te zorgen dat mensen 
met osteoporose, osteopenie en 
fracturen de ondersteuning krijgen die 
nodig is. Maar met jouw hulp doen we 
méér: we dragen ook bij aan onderzoek 
en deskundigheidsbevordering en 

we organiseren speciale activiteiten 
voor onze doelgroep. Natuurlijk is 
daarvoor capaciteit en geld nodig. Met 
een nalatenschap aan de Osteoporose 
Vereniging kan je dus blijvend een 
verschil maken. Zo geef je mensen met 
zwakke botten een steun in de rug!

Erfenis
Je kunt de Osteoporose Vereniging aanwijzen 

als (mede-)erfgenaam. In dat geval worden 
eerst alle kosten uit de totale erfenis 
voldaan, waarna de erfgenamen ieder 
hun deel ontvangen. Een nalatenschap 
aan de Osteoporose Vereniging wordt 
uiteraard afgehandeld in goed overleg 
met de nabestaanden en de executeur, 

vaak een familielid of notaris.

Legaat
Een legaat is een vastgesteld geldbedrag 

of een bepaald goed, bijvoorbeeld een huis 
of kunstobject, dat je nalaat aan de Osteoporose 

Vereniging. Het gaat dan om een duidelijk omschreven 
gedeelte van de erfenis. Het is mogelijk om je familie en/of 

vrienden in je testament als erfgenamen te benoemen en daarnaast een bedrag als 
legaat te bestemmen voor de Osteoporose Vereniging.

Nalatenschap regelen
Het opnemen van een goed doel in je testament is een belangrijke beslissing. 
We gaan graag vrijblijvend met je in gesprek over de mogelijkheden. Als je meer 
wilt weten of een afspraak wilt maken, kun je contact opnemen met Erwin Hermans 
(bestuurslid) of Libbe van Dijk (penningmeester) via: 
secretariaat@osteoporosevereniging.nl of bel: 088-505 43 00 
(secretariaat).

Libbe van Dijk, Osteoporose Vereniging
“Osteoporose is een sluipende ziekte die vaak 
begint met osteopenie of een fractuur voordat 
deze ziekte (h)erkend wordt. 
Daarom is tijdige diagnostiek van groot belang 
en daarna een goede organisatie van het 
zorg- en ondersteuningsproces. 
Daar zetten we ons met hart en ziel voor in.“

Wij gaan 
graag met je in 
gesprek over de 
mogelijkheden
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