
Vlieg met ons mee...
 Bescherm vogels via uw testament



“Mag ik ook u 
uitnodigen met ons 
mee te vliegen?”

“Hoor! Een zanglijster kondigt het voorjaar aan. En kijk 
daar, op die boom, een grote bonte specht? Of is het 
zijn kleine neef? Vogels doen ons hart sneller kloppen. 
We genieten van de schoonheid van hun vleugel-
slag, hun zang, hun eigenaardigheden. U kunt erover 
meepraten, want waarschijnlijk vliegt u al langer met 
Vogelbescherming mee. Als lid of als vogel- en natuur-
liefhebber. En misschien ook… als erflater?

Het verbond tussen u en Vogelbescherming Nederland 
is heel belangrijk voor de vogelstand. De zeearend, 
de kraanvogel, de ijsvogel. Dankzij onze leden en 
donateurs zijn ze weer terug in Nederland. We zien 
de ooievaar weer regelmatig paraderen in weilanden. 
En ook buiten onze landsgrenzen boeken we succes
via BirdLife International.

Uw steun blijft daarbij nodig. Vogels zijn en blijven 
kwetsbaar. Nesten worden verstoord, de jacht maakt 
miljoenen slachtoffers, hun leefgebieden worden 
permanent bedreigd. Niet alleen nu maar ook over 
tien, twintig, of honderd jaar.

Wilt u ook dán samen met Vogelbescherming opkomen 
voor vogels? Dat kan: door ze te beschermen via uw 
testament. Hoe belangrijk dat is, leest u in deze 
brochure. Welke mogelijkheden er zijn komt op de 
laatste bladzijden aan de orde. U kunt ook kijken 
op www.vogelbescherming.nl/nalaten.

Iemand met Vogelbescherming in zijn testament zei 
het laatst heel mooi: ‘Ik heb besloten met jullie mee 
te vliegen tot voorbij het einde’. Dat is mooi gezegd 
en natuurlijk een geweldig gebaar. 

Fred Wouters
Directeur Vogelbescherming Nederland

Vogels zijn van onschatbare waarde

Vogelbescherming Nederland komt op voor in 
het wild levende vogels en hun leefgebieden. 
In Nederland en wereldwijd. Zo dragen we bij 
aan het behoud van de natuur en een leefbare 
wereld. Dat doen we samen met mensen die de 
bescherming van vogels en natuur belangrijk 
vinden. Zij helpen ons met contributies, dona-
ties en – steeds vaker nalatenschappen.

Vlieg met ons mee...



Vlieg met ons mee...“Vogelbescherming heeft mijn vertrouwen”

“Mijn man was een echte vogelkenner. Ik wist 
niets van vogels maar dat veranderde snel. 
Wat leuk om een wilde eend van een kuifeend 
te kunnen onderscheiden! Na het overlijden van 
mijn man werd ik vrijwilligster bij de Weidevo-
gelbescherming. Samen met mijn man had ik al 
besloten Vogelbescherming tot mijn erfgenaam 
te benoemen. 

Tijdens een excursie, vorig jaar op de 
Nieuwkoopse Plassen, hoorde ik dat Vogelbe-
scherming als executeur kan optreden. Om 
mijn vrienden en familie niet met de uitvoering 
van mijn testament te belasten, heb ik voor die 
oplossing gekozen. Mijn man heeft mij de liefde 
voor vogels gegeven, ik heb Vogelbescherming 
mijn vertrouwen gegeven.”

Wilt u ook meer doen voor onze weide-, akker- 
en stadsvogels? Dat kan via uw testament.
Hoe u dat kunt regelen? Vraag het onze nala-
tenschapsspecialist, bel 030-6937700. 

Johanna Iliohan-van Wijnkoop

Vrijwilligster 

Weidevogelbescherming

“Ook in steden 
en dorpen 
werpt ons werk 
zijn vruchten af”

… langs akkers, weiden, dorpen en steden 

Nederland is een paradijs voor akker- en weidevogels. 
Buitelende kieviten, een koppel statige zwanen in de 
sloot, de luchtaria van een veldleeuwerik: elk seizoen 
heeft zijn eigen vogelcharme, elke plek zijn eigen 
pracht. Maar daar moeten we ons wel jaar in jaar uit 
voor blijven inspannen.

Onze plattelandsvogels worden ernstig in hun voort-
bestaan bedreigd. Op dit moment staan de patrijs, de 
grutto, de boerenzwaluw en de steenuil op de zoge-
noemde Rode Lijst. Namens u doet Vogelbescherming 
er alles aan om ze voor uitsterven te behoeden. We 
werken daarbij samen met boeren en vrijwilligers van 
vogelwerkgroepen. 

Effectieve maatregelen
Zo zorgen beter maaibeheer en een zorgvuldiger 
waterpeilbeheersing ervoor dat op de weidevogelboer-
derijen - ons eigen netwerk van weidevogelboeren 
- opvallend meer grutto’s, tureluurs en andere weide-
vogels broeden dan elders.

Ook in steden en dorpen werpt ons werk z’n vruch-
ten af. Herinnert u zich nog dat de huismus uit het 
straatbeeld dreigde te verdwijnen? Onze tuin- en 
stadsvogeladviseurs worden steeds vaker ingeschakeld 
om tuinen en plantsoenen vogelvriendelijk en groen 
in te richten. Goed voor de vogels, prettig voor ons 
mensen. 

Blijf steunen
Met uw steun doet Vogelbescherming heel veel om ons 
land aantrekkelijk te houden voor de vogels om ons 
heen. We moeten doorgaan, verslappen is geen optie. 
Blijf ons helpen, ook met het oog op volgende genera-
ties: kies voor Vogelbescherming in uw testament. 



Vlieg met ons mee...“Heel logisch. zo’n testament”

“Ik ben een fan van huis- en oeverzwaluwen. 
Daarom zet ik me al tien jaar in voor de be-
scherming van deze soorten. Maar eigenlijk zijn 
alle vogels mij en mijn vrouw Ellen dierbaar. 
Een paar jaar geleden hingen we een steenui-
lenkast in onze wilg. Wat denk je? Verleden jaar 
zat er een nest in! Vogels geven ons een gevoel 
van vrijheid, en vogels kijken is ontspannend. 

Het werk van Vogelbescherming vinden wij erg 
belangrijk en dat werk moet voor de toekomst 
worden veiliggesteld. Dus was het voor ons heel 
logisch om Vogelbescherming in ons testament 
op te nemen.”

Vindt u het belangrijk dat onze natuur voor de 
toekomst bewaard blijft? Dat Nederland plaats 
blijft bieden aan vogels uit alle windstreken? 
Steun dan Vogelbescherming via uw testament. 
Voor meer informatie en overleg over de 
mogelijkheden, bel 030-6937700.

Hans Willemsen

Excursieleider Vogelbescherming

Bijvoorbeeld door ons in uw testament op te nemen. 
Dan kunnen ook volgende generaties genieten van de 
steeds talrijkere purperreigers in onze moerasgebie-
den. En vangt een boomvalk in de toekomst nog even 
majestueus een libel uit de lucht als nu.

… over de mooiste natuur in Nederland 

Wat is uw favoriete Nederlandse vogelgebied? 
De Zeeuwse Delta? De randmeren of de Biesbosch? 
Of toch de Waddenzee? Moeilijk kiezen, tussen het 
waddenslik met z’n scharrelende scholeksters en de 
plassen waarin kemphanen en kluten zich zo thuis 
voelen. Ons land kent een aantal natuurgebieden die 
van vitaal belang zijn voor vele soorten (trek)vogels.

Honderdduizenden vogels komen jaarlijks naar de 
Waddenzee om er te rusten, voedsel te zoeken en hun 
jongen groot te brengen. Dit unieke ecosysteem in het 
noorden van Nederland zou er zonder de Vogelbe-
scherming waarschijnlijk heel anders uitzien. Zouden 
er nog eidereenden zijn als we de strijd tegen de 
mechanische kokkelvisserij niet gewonnen hadden? 
En de Oostvaarderplassen - zou daar zonder onze 
lobby zo’n rijke vogelvariatie aanwezig zijn?

Warm pleitbezorger
Vogelbescherming is een warm pleitbezorger van de 
‘ecologische hoofdstructuur’, het netwerk van Neder-
landse natuurgebieden waarin de planten en dieren 
voorrang hebben en worden beschermd. Ons werk 
houdt ook niet op bij de grenzen. We hebben bijvoor-
beeld samen met Duitse en Deense collega’s een 
beschermingsplan voor de Waddenzee opgesteld. 

Alleen met uw hulp
Maar we willen meer. Onze strijd tegen de bedreigin-
gen van de natuur in de Westerschelde is er een van 
de lange adem. En ook het aantal wetlandwachten - 
deskundige vrijwilligers die onze oren en ogen zijn in 
de Nederlandse moerassen en plassen - moet dringend 
uitgebreid worden. Dat kan alleen met uw hulp. 



Vlieg met ons mee...“Zo komt mijn geld goed terecht”

“Als kind was ik al lid van Vogelbescherming. 
Voor mijn verjaardag vroeg ik dan een vogelka-
lender. Ik keek graag naar de vogelplaatjes op 
mijn prikbord. Vooral de lepelaar vond ik bijzon-
der. Jaren later zag ik die voor het eerst in de 
natuur. Hij zocht voedsel en had mij helemaal 
niet in de gaten. Echt ontroerend. 

Onze Waddenzee is internationaal gezien 
een heel belangrijk ‘wetland’ voor vogels, en 
Vogelbescherming maakt zich sterk voor be-
scherming van dit unieke gebied. Dat doen ze 
overigens ook voor bescherming van ‘wetlands’ 
langs de trekwegen in bijvoorbeeld Marokko, 
Burkina Faso en Mauritanië. Ik houd enorm van 
de Waddenzee, de Nederlandse ‘wetlands’ en de 
vele vogels daar. Daarom staat Vogelbescher-
ming in mijn testament. Ik heb geen kinderen 
en maar een kleine familie. Zo weet ik zeker dat 
mijn nalatenschap goed terechtkomt.”

Fieke van der Lecq

Vogels kennen geen grenzen. Daarom steunen 
wij ook vogelbescherming in het buitenland. 
Wilt u ‘onze’ trekvogels beschermen via uw 
testament? Overleg het met onze nalaten-
schapsspecialist. Bel 030-6937700. 

Fieke van der Lecq

Bijzonder Hoogleraar 

Pensioenmarkten, 

Erasmus School of Economics

Druk op de ketel
Ook in Europa komen we voor vogels op. Zo voeren 
we samen met collega-organisaties een actieve lobby 
tegen de Europese vogeljacht en voor een vogel-
vriendelijk landbouwbeleid. Druk op de ketel houden 
is hierbij van het grootste belang is. Dat kan alleen 
met uw steun. Blijf dus meevliegen, ook via uw nala-
tenschap.

… van Siberië tot Afrika en weer terug

De wind fluit om het huis. Veel mensen steken de 
open haard aan. Vogelliefhebbers hijsen zich juist in 
hun warme jas: de spreeuwen gaan trekken! Rond 
zonsondergang zie je ze met honderdduizenden hun 
proefvluchten maken. Ineens is de lucht zwart van de 
vogels… en dan weer strijken ze massaal in de bomen 
neer. Dit wonder mag niet verloren gaan.

Trekken de spreeuwen in het najaar naar Frankrijk of 
Spanje, onze zwaluwen en purperreigers overwinte-
ren in Afrika. Ondertussen daalt de ruigpootbuizerd ’s 
winters vanuit het hoge noorden weer bij ons neer (de 
eerste keer dat je het dier ziet ‘bidden’: onvergetelijk!). 

Trekvogels hebben het niet gemakkelijk. In mediter-
rane landen wordt – vaak meedogenloos – op ze 
gejaagd. Klimaatverandering perkt hun leefgebied 
steeds verder in. Het kappen van tropische bossen en 
verwoestijning in Afrika doet de rest.

Onderdeel van BirdLife
Vogelbescherming kijkt niet werkloos toe. Als partner 
en één van oprichters van BirdLife International zetten 
we samen met de lokale bevolking in Afrika herbebos-
singsprogramma’s op. Wat goed is voor mensen (een 
inkomen) is ook goed voor vogels (leefgebied). 

We stellen onze expertise ter beschikking aan vogel-
beschermingsorganisaties in landen die door onze 
trekvogels worden bezocht. En in onder andere Argen-
tinië steunen we BirdLife bij voorlichting van vissers 
over alternatieven voor de langelijnvisserij: zo voorko-
men we de dood van honderdduizenden albatrossen.



Vlieg met ons mee...“Ook jonge mensen moeten 
de natuur kennen”

“Wij reizen regelmatig en zijn al een aantal keer 
naar Gambia en Costa Rica geweest. Dan gaan 
we ook altijd ergens vogels kijken, heerlijk is 
dat. Thuis genieten wij van de vogels rondom 
ons huis. Vooral van ‘onze’ mussen: we hebben 
namelijk een hele kolonie gehuisvest onder 
onze dakpannen. 

Hoewel ik het niet met alles eens ben, steunen 
we Vogelbescherming al jaren. Ik ben biolo-
gieleraar en vind het belangrijk dat ook jonge 
mensen in contact komen met de natuur. Edu-
catie en voorlichting laten de schoonheid van 
de natuur en vogels zien. Dat mag niet verloren 
gaan en daarom staat Vogelbescherming in ons 
testament.”

Vogelbescherming wil vogelkennis delen met 
anderen, ook in de toekomst. Steun onze edu-
catieve activiteiten en voorlichting over vogels. 
Hoe u dat regelt via uw testament? Bel met 
onze nalatenschapsspecialist op 
030-6937700.

J.H. Samwel

Biologieleraar

Nog meer vertrouwd
Al die educatieve activiteiten van Vogelbescherming 
zijn erop gericht ons allen nog meer vertrouwd te 
maken met vogels. Laten we samen de passie voor 
vogels en natuur doorgeven. Dat kan door Vogel-
bescherming te benoemen in uw testament!

… kijkend, onderzoekend, lerend, verbazend

Ieder jaar laat Vogelbescherming duizenden mensen 
genieten van natuur en vogels. Al die vogelliefheb-
bers doen mee aan boeiende excursies, leven mee 
met koolmezen en oehoes via www.beleefdelente.nl, 
of tellen mee tijdens de jaarlijkse tuinvogeltelling. Het 
effect daarvan? Een positief gevoel, en meer kennis en 
begrip voor vogels in hun natuurlijke omgeving.

Vogelbescherming laat mensen zo jong mogelijk ken-
nismaken met de schoonheid van vogels. Kinderen zijn 
tenslotte de beschermers van de toekomst. We maken 
niet alleen het blad ‘Vogels Junior’ voor kinderen 
thuis, maar leren ze ook klassikaal met andere ogen 
naar vogels te kijken. En hoe leuk vinden ze het niet 
om hun eigen schoolplein of -tuin vogelvriendelijk te 
ontwerpen!

Beleef de Lente en online vogelcursus
Volwassenen doen op onze website mee aan ons 
vogelspel. Al jaren is onze website beleefdelente.nl een 
groot succes. Ook leerzaam is de online vogelcursus 
van Vogelbescherming. Voor tips voor een vogelvrien-
delijke tuin hebben we een brochure ‘Meer vogels in de 
tuin’ en kunt u terecht op onze website of bij een van 
onze tuinvogelconsulenten. 

En excursies zijn er het hele jaar door, op de mooiste 
plekjes in Nederland – ook speciaal voor mensen die 
vogels in hun testament beschermen. De deelnemers 
zien overwinterende steltlopers door het water waden, 
vergapen zich aan de jacht van de visarend, en voelen 
zich meer betrokken bij de natuur.



Vlieg met ons mee...

Jouke Altenburg

Medewerker Vogelbescherming,

Afdeling Bescherming

“Legaat voor uilen” 

“De heer Van Bunnik uit Utrecht liet Vogel-
bescherming een legaat na van 30.000 euro.  
Hij was een fervent vogelaar, die veel tijd 
doorbracht in het Utrechtse landschap. Hij hield 
vooral van de steenuil. Dankzij zijn legaat kon 
Vogelbescherming extra projecten steunen van 
de landelijke steenuilenwerkgroep STONE.

STONE heeft o.a. voor erfbewoners  een prakti-
sche folder gemaakt met tips voor een steenuil 
vriendelijke omgeving. Voor de eigen vrijwil-
ligers ontwikkelde STONE een aantrekkelijke 
onderzoekshandleiding. Ook kon Vogelbescher-
ming een bijdrage geven aan de organisatie 
van de Landelijke Uilendag 2011, die bezocht 
werd door ca. 400 vrijwillige uilenbeschermers.
Met de steun van de heer Van Bunnik voor de 
steenuilbescherming zijn resultaten geboekt, 
waar nog jaren op voortgebouwd kan worden. 
Dat stemt ons dankbaar.”

Met een combinatie van erfstellingen en 
legaten kunt u in grote vrijheid bedenken hoe 
u uw bezittingen wilt verdelen. De notaris kan 
u daarin adviseren, en vervolgens uw wensen 
formuleren in een testament.

Met een legaat schenkt u een vastgesteld bedrag of 
een bepaald goed - dat kan alles zijn, van huis tot 
schilderij - aan een persoon of organisatie. Vogel-
bescherming krijgt veel legaten van leden die hun 
partner en/of kinderen tot erfgenaam benoemen, 
maar daarnaast via een legaat een laatste gift 
geven aan Vogelbescherming.

... nu, straks en nog veel later!
 
Wilt u ook na uw leven voor vogels op blijven komen? 
En ervoor zorgen dat volgende generaties er net zo 
van kunnen genieten als wij nu? Neem daar dan nú 
een beslissing over: neem Vogelbescherming op in 
uw testament. Dat kan op een aantal manieren. 

Een testament en de notaris
Zonder testament wordt uw bezit op een vaste, wet-
telijk bepaalde manier verdeeld onder uw erfgenamen. 
Dat zijn uw partner en/of kinderen, en bij ontbreken 
daarvan uw verder afstaande familieleden. Als u 
zelf wilt bepalen wie iets uit uw nalatenschap krijgt, 
bijvoorbeeld een buurvrouw die goed voor u gezorgd 
heeft, of één of meer goede doelen, dan is een testa-
ment noodzakelijk. Dat is extra belangrijk als u geen 
kinderen hebt. Hiermee voorkomt u dat uw bezittingen 
aan bijvoorbeeld een onbekende nicht of uiteindelijk 
zelfs de staat toevallen. Om Vogelbescherming via 
uw testament te steunen, moet u dus altijd naar een 
notaris.

Erfstelling of legaat
Er zijn twee manieren om Vogelbescherming te be-
gunstigen via uw testament. U kunt een legaat nalaten 
of via een erfstelling Vogelbescherming tot (mede)
erfgenaam benoemen.

Met een erfstelling bepaalt u wie uw erfgenamen zijn, 
en welk deel zij krijgen van uw erfenis. Een erfgenaam 
krijgt het toegewezen erfdeel van alles wat overblijft, 
nadat eventuele legaten, boedelkosten en overige 
schulden van de totale bezittingen zijn afgetrokken. 
Op die manier kunt u Vogelbescherming benoemen 
tot (mede)erfgenaam. Vooral mensen die geen directe 
familie hebben, doen dat vaak.



“Een testament is niet ingewikkeld”

“Dat mensen er tegen opzien om een testament 
te maken, is logisch. Toch is het voor de mees-
ten niet ingewikkeld. Zo is het verschil tussen 
een erfstelling en een legaat snel duidelijk te 
maken. Verder geldt voor veel mensen dat ze 
kunnen volstaan met een aantal standaard-
bepalingen en principes in hun testament, 
bijvoorbeeld over de bescherming van de  
langstlevende. Het opstellen van de juridische 
volzinnen en het uitleggen daarvan, is natuur-
lijk wel het vak van de notaris. Daar zou ik me 
niet door laten afschrikken.” 

L.J. Begheijn

Vogelliefhebber 

en notaris te De Meern

Vlieg met ons mee...

Het codicil, geen alternatief
Een codicil is een handgeschreven, gedateerde en 
getekende verklaring waarin u vastlegt wie na uw 
overlijden uw meubels, sierraden en bijvoorbeeld 
kleding krijgen. U kunt er ook in omschrijven hoe uw 
uitvaart eruit moet zien. Geldbedragen en onroeren-
de goederen toewijzen kan niet via een codicil. Ook 
kunt u er geen executeur mee aanwijzen. Het is meer 
een aanvulling op, maar zeker geen alternatief voor 
een testament. 

... met vogels in uw testament 

Benoem een executeur
Het is raadzaam in uw testament een executeur te 
benoemen. Hebt u geen directe familie of wilt u dier-
baren niet belasten met uw administratieve en fiscale 
zaken? Dan kunt u ook Vogelbescherming executeur 
maken. Voorwaarde hiervoor is wel dat Vogelbescher-
ming (mede)erfgenaam is of een substantieel legaat 
van u krijgt. Steeds meer mensen kiezen ervoor, in 
overleg met onze nalatenschapsspecialist, om Vogel-
bescherming hun nalatenschap te laten afwikkelen.

Speciaal doel of ‘Fonds Op Naam’
Wilt u uw nalatenschap bestemmen voor een speci-
aal doel? Bijvoorbeeld de educatieve activiteiten van 
Vogelbescherming, speciaal zenderonderzoek, of de 
bescherming van bepaalde vogelsoorten? Neem dan 
contact op met onze nalatenschapsspecialist, zodat 
we dit vooraf kunnen overleggen en afspreken. 

Via uw testament kunt u ook een eigen ‘Fonds Op 
Naam’ oprichten. Wij gaan graag met u in gesprek 
hierover.

Erfbelasting? Vogelbescherming is vrijgesteld! 
Vogelbescherming hoeft als algemeen nut beogende 
instelling (ANBI) geen erfbelasting (voorheen succes-
sierecht) te betalen. Dat betekent dat uw nalatenschap 
volledig ten goede komt aan de bescherming van uw 
geliefde vogels en hun leefgebieden. 

Overigens is het altijd verstandig rekening te houden 
met de verschuldigde erfbelasting zodra u particu-
lieren tot erfgenaam benoemd of grote bedragen 
legateert. U vindt de actuele belastingpercentages 
en vrijstellingen op de site van de belastingdienst.



Vlieg met ons mee...“Het geeft rust als het goed geregeld is” 

“Steun uit erfenissen is belangrijk voor het 
werk van Vogelbescherming. Via hun testament 
beschermen veel leden en donateurs de vogels 
en natuur waar zij zelf zo van genieten. 
Soms zie ik testamenten met zeer specifieke 
wensen. De meeste testamenten zijn echter vrij 
eenvoudig, met een aantal legaten en erfstellin-
gen, en de benoeming van een executeur. 

Het is mijn taak mensen te adviseren en te 
helpen bij hun persoonlijke overwegingen. 
De gesprekken die ik daarover voer zijn serieus, 
maar vaak ook leuk. Ik merk dat het mensen 
rust geeft als ze weten dat hun nalatenschap 
goed en naar eigen wens geregeld is.”

Jaap Hijmans

Medewerker speciale giften 

en nalatenschappen

… laat het ons weten!

Gaat u Vogelbescherming opnemen in uw testament 
of hebt u dat al gedaan? Dan willen wij u natuurlijk 
bedanken. Daarom horen wij dit graag even van u. 
Een andere reden waarom we dit graag willen weten, 
is dat we u dan willen uitnodigen voor speciale 
evenementen, excursies en lezingen. 

Vraag onze nalatenschapsspecialist
Hebt u vragen over nalaten aan Vogelbescherming, 
of wilt u uw overwegingen eens bespreken. Bel dan 
vrijblijvend met onze nalatenschapsspecialist. Hij helpt 
u graag bij het nadenken over uw testament of het 
zoeken van een geschikte notaris. Hij kan u ook meer 
vertellen over het werk van Vogelbescherming, weet 
alles over erfstellingen, legaten en fondsen op naam, 
en treedt op als executeur. Belt u hem gerust via 
030-6937700 of stuur de antwoordkaart op. 

Hartelijk welkom
Voor een persoonlijk gesprek bent u uiteraard ook van 
harte welkom op ons kantoor in Zeist, of maken we 
afspraak voor een bezoek bij u thuis.

www.vogelbescherming.nl/nalaten
Op onze website vindt u voorbeelden en formuleringen 
van erfstellingen en legaten. Ook staan daar links naar 
relevante websites en andere informatie.

Vogelbescherming Nederland heeft het 
CBF-Keurmerk voor verantwoorde 
fondsenwerving en besteding. 
www.cbf.nl



Vlieg met ons mee...Tips voor het opmaken van een testament

Vliegt u met ons mee en gaat u binnenkort naar 
de notaris? Hieronder staan een aantal tips 
ter voorbereiding. 

• Maak een (globaal) overzicht van uw 
 bezittingen, schulden en verplichtingen.   
 Denk hierbij aan onroerend goed, saldi van   
 uw (spaar)rekeningen, uw effecten-
 portefeuille, waardevolle kunst en kostbare   
 apparatuur.
•  Bedenk wie u wilt opnemen in uw 
 testament: uw kinderen, kleinkinderen, 
 andere familieleden, vrienden, goede doelen  
 als Vogelbescherming.
•  Noteer andere belangrijke wensen die u zou   
 willen vastleggen. Dan kan bijvoorbeeld gaan  
 over uw uitvaart, de voogdij over uw  
 kinderen, de zorg voor uw huisdieren. U kunt  
 veel van  dergelijke zaken in uw testament  
 opnemen. Overleg dit met de notaris.
•  Bedenk wie uw executeur kan zijn. U kunt  
 vastleggen wie uw begrafenis of crematie  
 regelt, en wie de afwikkeling van uw nalaten- 
 schap regelt. Bespreek uw wens wel  van te  
 voren met de beoogde executeur(s).
•  Maak een afspraak met de notaris om uw  
 ideeën en wensen te bespreken. Vaak is het  
 eerste halfuur voor een oriënterend gesprek  
 gratis.

... via de notaris

Statutaire naam Vogelbescherming Nederland
(voor vermelding in uw testament) 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
Gevestigd te: Zeist, Boulevard 12, 3707 BM. 
Inschrijfnummer KvK 40530150

Postbus 925
3700 AX Zeist 
030-6937700 
info@vogelbescherming.nl
www.vogelbescherming.nl

Vogelbescherming is de Nederlandse partner van 
BirdLife International, wereldwijd actief voor 
vogels en natuur. 
www.birdlife.org
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Deze brochure is bestemd voor mensen die van 
vogels houden. Die van vogels genieten, zich erover 
verwonderen, erdoor geraakt worden. Mensen die 
vogels prachtige dieren vinden, die vogels willen 
beschermen of dat al doen. Voor zichzelf, voor hun 
kinderen, voor hun kleinkinderen. Tijdens hun leven, 
na hun leven, voor iedereen en altijd.


