
Geef om
philharmonie
zuidnederland

Schenken en nalaten 
geeft toekomst aan ons orkest



DE MAGIE VAN MUZIEK 

Mensen raken in hoofd, hart en ziel met de mooiste symfonische  
muziek op het hoogste niveau en met unieke educatieve projecten.  
Vol trots en passie. Daar staat philharmonie zuidnederland voor.  
Het orkest gaat samenwerkingen aan in de regio en is een enthousias-
merende schakel tussen cultuur en bedrijfsleven. Wij zijn innovatief 
en verbindend. Als hét symfonieorkest van het zuiden met het grootste 
speelgebied van Nederland laten onze bevlogen musici iedereen de 
magie van muziek ervaren. Dat willen we niet alleen nu maar ook in de 
toekomst blijven doen. 



Vanuit verbondenheid met ons orkest en de liefde voor klassieke 
muziek ontvangen we regelmatig giften en nalatenschappen.  
Schenkers geven hiermee aan dat zij het belangrijk vinden dat ons 
orkest voor onze regio behouden blijft en bijdraagt aan de muzikale 
toekomst van volgende generaties. Iedere bijdrage, groot of klein, 
is voor ons waardevol en van grote betekenis. 

SCHENKEN EN NALATEN

Liefde voor
klassieke muziek



Schenken

Een schenking is een bijdrage die u 
doet als u in leven bent. Schenken 
kan u verschillende fiscale voordelen 
bieden. Schenken aan philharmonie 
zuidnederland kan éénmalig of periodiek. 
De philharmonie zuidnederland is sinds 
2013 een culturele ANBI-instelling, 
waardoor op uw schenking de Geefwet  
van toepassing is. Hierdoor is uw 
schenking fiscaal aftrekbaar.

Schenken aan philharmonie zuidnederland  
kan ook direct op rekeningnummer  
NL30 ABNA 05 22 27 73 14 t.n.v. Stichting 
philharmonie zuidnederland.

Nalaten

Nalaten is een bijdrage die pas wordt 
uitgekeerd na uw overlijden. Door 
middel van een legaat of erfstelling in 
uw testament, geeft u aan dat u een 
deel van uw vermogen wilt nalaten aan 
philharmonie zuidnederland.

Wat is een legaat?
In een legaat legt u vast welk specifiek 
geldbedrag u wilt nalaten aan ons orkest. 

Wat is een erfstelling?
In een erfstelling neemt u philharmonie 
zuidnederland op als (mede-)erfgenaam. 
Het orkest ontvangt dan een door u  
vastgesteld percentage van uw nalatenschap.

Het philharmonie zuidnederland Fonds

Het philharmonie zuidnederland Fonds is het fonds waarmee philharmonie 
zuidnederland bouwt aan een bloeiende toekomst waarin de artistieke,  
educatieve en innovatieve ambities van het orkest gewaarborgd zijn.

Door een schenking aan Het philharmonie zuidnederland Fonds of door het 
fonds op te nemen in uw testament kunt u uw passie voor klassieke muziek 
doorgeven en bouwt u mee aan de muzikale toekomst van het orkest. 
philharmoniezuidnederlandfonds.nl 

steun Het philharmonie zuidnederland Fonds is mogelijk gemaakt door het Elisabeth 
Strouven Fonds. Doneren kan ook direct op NL10 INGB 00 09 14 62 61 t.n.v. stichting 
Elisabeth Strouven o.v.v. bijdrage Het philharmonie zuidnederland Fonds. Elke gift 
aan het fonds komt direct ten goede aan het orkest.

http://www.philharmoniezuidnederlandfonds.nl


Hans Oomen en Jos Krols hebben  
philharmonie zuidnederland opgenomen  
in hun testament. 

‘Al vele jaren zijn ze trouwe concertbezoekers en 
Vrienden van het orkest. Muziek roept zoveel  
emoties op: het is echt een onmisbaar ingrediënt 
in ons leven. We wilden graag iets blijvends doen 
voor een goed doel. En omdat klassieke muziek dé 
rode draad is in ons leven, lag de keuze voor de 
hand om philharmonie zuidnederland een plek te 
geven in ons testament.’

Jose en Han van Dijck, Vrienden en concertbezoekers van ons 

orkest, deden een schenking voor de basklarinet

‘Het is zo belangrijk dat je kinderen meegeeft  
hoe mooi klassieke muziek is. Je kunt er niet vroeg genoeg 

mee beginnen.’

Bekijk het verhaal van Jose en Han van Dijck  
en dat van Hans Oomen en Jos Krols en lees ook 
de verhalen van anderen op:
philharmoniezuidnederland.nl/schenken 

Roger Niese, klarinettist

http://www.philharmoniezuidnederland.nl/schenken


Geef om klassiek
Als liefhebber van klassieke en symfonische muziek, vindt u het 
belangrijk om iedereen de magie van klassieke muziek te laten 
ervaren en klassieke muziek voor komende generaties levend 
te houden. Overweegt u een schenking te doen of een deel van 
uw vermogen na te laten aan philharmonie zuidnederland?
 Wij nodigen u uit met ons in gesprek te gaan over úw wensen en 
onze mogelijkheden.

philharmoniezuidnederland.nl/schenken

Annemarie Borm
relatiemanager 
088 – 1660 743 / 06 – 43106219
annemarie.borm@philharmoniezuidnederland.nl 

Maud Douwes
relatiemanager 
088 – 1660 723 / 06 – 12401230
maud.douwes@philharmoniezuidnederland.nl 

Uw gift komt ten goede aan het orkest. Met uw steun verzekert u de toekomst van  
philharmonie zuidnederland. En omdat het orkest en Het philharmonie zuidnederland  
Fonds beide een culturele ANBI-instelling zijn, is schenken ook fiscaal aantrekkelijk. 

http://www.philharmoniezuidnederland.nl/schenken

