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activiteiten van Aidsfonds.

Ik ontvang graag informatie over een fiscaal
gunstige manier van doneren, via een
overeenkomst periodieke gift.

n Ik heb Aidsfonds opgenomen in mijn testament.
n Ik heb een speciaal verzoek, namelijk:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

E-mail:

STOP AIDS NOW! en het Aids Fonds hebben hun
krachten gebundeld onder de naam Aidsfonds.

Aidsfonds als erfgenaam

www.aidsfonds.nl

n Ik word graag op de hoogte gehouden van de

n

1001 EV Amsterdam

Ik maak graag een afspraak met Noud Rietman
van Aidsfonds om te bespreken hoe ik de
aidsbestrijding met een legaat of erfenis kan
helpen.

Postbus 10845

U kunt nu iets doen
door iets na te laten.
Aidsfonds
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Het zou fantastisch zijn als u na het
lezen van deze brochure overweegt
om Aidsfonds in uw testament op te
nemen. Heeft u nog vragen, laat het
mij dan weten.

Aidsfonds
t.a.v. Noud Rietman
Antwoordnummer 11065
1000 PB Amsterdam

Voorwoord

U kunt contact met mij opnemen
via de bijgesloten antwoordkaart,
via 020 62 62 669 of door te mailen
naar: nalaten@aidsfonds.nl
Noud Rietman
bijzondere giften Aidsfonds

Voor algemene informatie, zoals
over erfstellingen, kunt ook
bellen met de Notaristelefoon
0900 346 93 93.
Op werkdagen van 9.00 tot 14.00
(€ 0,80 per minuut).
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Uw toegift kan bijdragen
aan een wereld zonder aids
keihard aan de slag gaat om ze
te behalen. Tegen de stroom in
maken we een verschil in landen als
Indonesië, Zuid-Afrika en Rusland.
Maar ook in Nederland. Wij kunnen
écht het eerste land met nul nieuwe
hiv-infecties zijn en met Nederlandse
toponderzoekers de genezing van hiv
dichterbij brengen. Daar ben ik van
overtuigd.

In 2007 kwam ik erachter dat ik hiv
heb. Dat was voor mij een grote
klap. Ik stortte me op alles wat
ik kon vinden over hiv: boeken,
films, toneelstukken. Die deden
mij realiseren dat hiv voor mij geen
doodvonnis meer is. Dat heb ik
te danken aan het keiharde werk
van zoveel mannen en vrouwen
in de jaren ‘80 en ‘90. Ik voel veel
solidariteit met de mensen die in die
angstaanjagende tijd gestorven zijn.
Maar ik voel ook verbondenheid
met de mensen voor wie hiv nog
steeds –onnodig – een doodvonnis is.

Met uw nalatenschap kunt u ook
voor toekomstige generaties het
verschil maken. Wat is er mooier dan
investeren in de oplossing van een
wereldprobleem? Als u Aidsfonds
in uw testament opneemt, helpt u
heel veel mensen die er zonder onze
projecten alleen voor zouden staan
én brengt u een wereld zonder aids
dichterbij!

We hebben al veel bereikt. In 2008
werden wereldwijd 4 miljoen mensen
behandeld; dat zijn nu 22 miljoen
mensen. In 2008 kregen er in
Nederland 1300 mensen een
hiv-diagnose. Dat zijn er nu 750.
Deze getallen laten zien dat
verandering mogelijk is en dat ons
werk impact heeft. Maar we zijn er
nog niet. Nog altijd sterven bijna
een miljoen mensen per jaar aan de
gevolgen van aids. Ons doel is om
definitief een einde te maken aan
deze verschrikkelijke ziekte.

Foto: Annemarijne Bax

Mark Vermeulen, directeur Aidsfonds

Wij zijn een maatschappelijke
organisatie die durft te dromen,
doelen durft te stellen, en vervolgens

Voorwoord
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Aids:
de strijd is nog lang
niet gewonnen
Preventie en medicijnen

In veel landen in Afrika en Azië
raakt de hele maatschappij
ontwricht. Grote delen van de
beroepsbevolking vallen weg.
Hele generaties verdwijnen.
Kinderen worden wees en blijven
alleen achter. De laatste jaren is
in Oost-Europa de epidemie in
opmars, daar groeit het aantal
nieuwe infecties schrikbarend
snel. En ondanks alle inspanningen
sterven in Nederland ieder jaar
nog steeds zo’n 40 mensen aan
de gevolgen van aids.

Toen Aidsfonds in 1985 werd
opgericht, greep de aidsepidemie
wereldwijd al om zich heen. De
paniek en ontzetting waren groot:
deze fatale infectieziekte leek niet
te stoppen. Aanvankelijk vielen
de meeste slachtoffers in de
homogemeenschap. Dit was dan
ook de plek waar het aidsactivisme
is ontstaan en ook Aidsfonds heeft
hier zijn wortels. Sinds die begintijd
is er veel tot stand gebracht. Zo zijn
er goede medicijnen, waardoor
mensen met hiv gezond blijven.
Ook is er fors ingezet op preventie,
zowel in Nederland als elders in de
wereld. Toch is de strijd nog lang
niet gewonnen.

Wij geven niet op

De boodschap is duidelijk: er moet
nog heel veel gebeuren om de
epidemie te bedwingen. Wij geven
niet op voordat we aids onder
controle hebben. En daarvoor
hebben we ook in de toekomst
uw bijdrage hard nodig.

Dagelijks nog duizenden doden

Levensreddende hiv-remmers zijn
lang niet voor iedereen beschikbaar.
Daardoor sterven er iedere dag nog
bijna 2.600 mensen aan de gevolgen
van aids. Dit gaat regelrecht in
tegen ons rechtvaardigheidsgevoel!

Aids: de strijd is nog lang niet gewonnen
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De nalatenschap van
Hugo van Win
Maatschappelijke betrokkenheid, dat
was een kernbegrip in het leven van
Hugo van Win. In 1947 was hij één van
de oprichters van het COC. Aan die
organisatie bleef hij verbonden tot hij
op 83-jarige leeftijd overleed.
De kiem voor die betrokken levens
houding werd gelegd tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Hugo van
Win ondervond toen als joodse man
aan den lijve wat onderdrukking
betekent. Hij moest vluchten voor de
Duitse razzia’s. In de documentaire
van Steven Spielberg, Survivors
of the Shoah, vertelde hij over zijn
ervaringen in die zware tijd. Toen
aids vanaf de jaren tachtig om zich
heen greep en talloze slachtoffers
eiste, maakte Hugo van Win dit van
dichtbij mee. Dat was voor hem
reden om als donateur Aidsfonds
te steunen. Maar ook na zijn leven
wilde hij een verschil maken, dat
was voor hem vanzelfsprekend.
Hij maakte een testament en liet
een deel van de opbrengst van zijn
huis, zijn glasverzameling en andere
bezittingen aan de internationale
aidsbestrijding na.

De nalatenschap van Hugo van Win
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Aids in cijfers
Wereldwijd:

37

• Wereldwijd leven bijna
miljoen mensen met hiv,
onder wie 1,8 miljoen kinderen.

1 ,8

• In 2017 kregen
miljoen mensen te horen dat ze hiv
hebben, onder wie 180.000 kinderen.

940.000

• In 2017 stierven
mensen aan de gevolgen
van aids, onder wie 110.000 kinderen.
• Sinds 1995 is een effectieve behandeling mogelijk
met een combinatie van hiv-remmers.

41% van de mensen met hiv krijgt niet de
levensreddende medicijnen die nodig zijn.

Foto: © 2017 Othoniel / ARS, New York / ADAGP, Paris

•

Aids: de strijd is nog niet gewonnen
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Aidsmonument in Amsterdam;
Living by Numbers. Rekenen op jezelf,
op elkaar en op anderen.

Nederland:

23.000

• In Nederland leven ruim
mensen met hiv,
van wie ca. 19.500 onder controle zijn bij een behandelcentrum.

2.300

• Ongeveer
mensen in Nederland
hebben hiv zonder het zelf te weten.

Aids in cijfers
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“Aidsfonds
helpt iedereen,
ongeacht
afkomst of
achtergrond”
Erwin van Rheenen (1957) heeft
al meer dan dertig jaar hiv en
ondervindt aan den lijve wat
de ziekte – en het langdurig
gebruik van aidsremmers – met

Foto: Erik Smits

je gezondheid doen.

“Ik zit in een rolstoel, moet mijn
beide benen missen. Mijn aderen
slibben dicht, vermoedelijk
doordat ik al zo lang medicijnen
slik. Aidsfonds ken ik al jaren, ik
werkte er midden jaren tachtig
als vrijwilliger. Later kreeg ik van
hen praktische ondersteuning.
Door zo’n ziekte kun je financieel
geen kant op. Gelukkig heeft
Aidsfonds me een paar keer
goed geholpen toen ik in een
moeilijke situatie zat. Juist
voor zorg en hulp is Aidsfonds
onmisbaar voor mensen met
hiv. Ook omdat ze iedereen
helpen, ongeacht afkomst of
achtergrond. Ze staan altijd
voor je klaar.”

Hoofdstuktitel
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Hoe Aidsfonds werkt
Moed en daadkracht

door buitensluiting en onderdrukking
niet de zorg krijgen waar ze recht op
hebben. Iedereen die het nodig heeft,
verdient onze steun.

Om aids te bestrijden is moed en
daadkracht nodig. Moed om op
te staan tegen onrecht. Moed om
juist daar actief te zijn waar de
problemen het grootst zijn. En
daadkracht om samen met lokale
gemeenschappen nieuwe strategieën
en ideeën te ontwikkelen. Al vanaf
het eerste begin zetten we ons in
om de aidsepidemie te bestrijden.
Zo is Aidsfonds uitgegroeid tot
één van Europa’s vijf grootste
private fondsen op het gebied van
aidsbestrijding. Samen met onze
donateurs brengen we met ons werk
een wereld zonder aids dichterbij.

Aidsbestrijding in Nederland

In Nederland leven naar schatting
23.100 mensen met hiv. Van hen
weten 2.300 niet dat ze het virus
hebben. Hoewel het aantal nieuwe
hiv-infecties geleidelijk afneemt,
krijgen elk jaar toch nog zo’n
750 mensen de diagnose hiv. Helaas
herkennen huisartsen niet altijd
de symptomen en komen te veel
mensen niet op tijd in behandeling.
Daardoor sterven er in Nederland
nog steeds 40 mensen per jaar aan
de gevolgen van aids. Aidsfonds
geeft daarom voorlichting aan
mensen die risico lopen. Ook
vergroten we de bewustwording
over hiv bij huisartsen, zodat
iedereen tijdig behandeld wordt.

Focus op zwaarst getroffen
groepen

Wij richten ons op de mensen die
het zwaarst getroffen worden.
In Nederland én daarbuiten. Ook
ondersteunen we juist de meest
kwetsbare mensen, die door anderen
vaak worden vergeten. Zo lopen
meisjes en jonge vrouwen in veel
landen een groot risico op hiv als
gevolg van hun ongelijkwaardige
positie. We sporen kinderen met hiv
op die andere organisaties over het
hoofd zien en bieden hun de juiste
zorg. En natuurlijk zijn we er ook
voor homomannen, die in veel landen

Hoe Aidsfonds werkt

Mensen met hiv krijgen te maken
met lastige vragen. Bijvoorbeeld of
een verzekeraar hen zomaar mag
weigeren. En of ze er verstandig
aan doen hun werkgever in te
lichten over hun infectie. Daarom
steunt Aidsfonds de Hiv Vereniging
Nederland, die mensen met hiv met
praktisch advies terzijde staat en
9
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Wetenschappelijk onderzoek

hen in contact kan brengen met
lotgenoten.

Het virus is slim, dus wij moeten
slimmer zijn. Wetenschappelijk
onderzoek is dan ook essentieel
om aids de wereld uit te helpen.
Nederlands aidsonderzoek staat
hoog aangeschreven en levert
een belangrijke bijdrage aan de
internationale kennis over hiv en
aids. Het aandeel van Aidsfonds
daarin is substantieel, dit is het
enige fonds in Nederland dat
specifiek aidsonderzoek steunt.
Een heel belangrijk doel van veel
onderzoeksprojecten is om een
geneesmiddel te vinden. Aidsfonds
investeert dan ook volop in deze
projecten. Maar we weten ook dat
er nog een lange weg te gaan is.
Daarom steunen we ook onderzoek
naar de meest effectieve methoden
om hiv te bestrijden.

Wereldwijde strijd tegen aids

Aidsfonds speelt al jaren een
voortrekkersrol in de internationale
aidsbestrijding. We richten ons op
de gebieden waar de problemen het
grootst zijn en waar we met onze
kennis het verschil kunnen maken.
We staan op tegen onrecht en
investeren in veelbelovende projecten
en methoden. Zo maakte Aidsfonds
wereldwijd veranderingen mogelijk.
Bijvoorbeeld in Swaziland, het land
waar hiv het meeste voorkomt. Ons
doel was om de hele bevolking te
laten testen op hiv en zo nodig te
laten behandelen. Dit project heeft
succes gehad: het aantal mensen dat
jaarlijks getest wordt, is al meer dan
verdubbeld. Ook zijn er al vier keer
zoveel klinieken die mensen met hiv
behandelen. Deze strategie willen we
ook inzetten om eenzelfde resultaat
in andere landen te bereiken.

Van levensbelang

Zowel in Nederland als daarbuiten
redt ons werk levens. Dankzij onze
donateurs en mensen die Aidsfonds
opnemen in hun testament, kunnen
wij veel betekenen voor grote
groepen mensen die nú met hiv
en aids te maken hebben. En voor
toekomstige generaties kunnen we
een wereld zonder aids realiseren!

Een ander succesvol project is ‘Hulp
voor kwetsbare groepen’, dat loopt in
zestien landen. Het is speciaal gericht
op mensen die door discriminatie en
buitensluiting het hardst door hiv
en aids getroffen worden. Met dit
project hebben we bereikt dat meer
dan 1 miljoen mensen die extra
kwetsbaar zijn voor hiv, zoals mannen
die seks hebben met mannen,
passende hiv-zorg krijgen.

Hoe Aidsfonds werkt
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Foto: Chris de Bode

In Oeganda
haalt de he
lft van
de baby’s m
et hiv hun tw
eede
levensjaar
niet. Aidsfo
nds zorgt
ervoor dat
zwangere v
rouwen
en hun bab
y’s de beha
n
deling
krijgen die
ze nodig he
b
ben om
in leven te
blijven.

”We blijven
investeren in hiven aidsonderzoek”
De onafhankelijke wetenschappelijke
adviesraad bestaat uit negen
vooraanstaande hiv-experts en
adviseert Aidsfonds belangeloos over
het onderzoeksbeleid en subsidie
verstrekking. Prof. dr. Marcel Levi
is voorzitter van deze adviesraad.
“Alleen met een vaccin en geneesmiddelen
die het virus definitief verslaan, kunnen we
de hiv-epidemie echt een halt toe roepen.
Dat vraagt om kennis. Want pas als
bekend is hoe het virus zich in het lichaam
gedraagt en waar het zich ‘verstopt’, kan
er een middel ontwikkeld worden dat dit
stopt. Meer kennis betekent ook munitie
in onze strijd tegen aids. Cijfers en feiten
zetten onze boodschap kracht bij. Ze
sterken ons in onze lobby en overtuiging
van beleidsmakers, religieuze leiders en
justitie wereldwijd én in Nederland, zodat
een hiv-vaccin en een hiv-genezing
uiteindelijk voor iedereen toegankelijk én
betaalbaar zijn.

Prof. dr. Marcel Levi
voorzitter van de wetenschappelijke
adviesraad van Aidsfonds

Hoofdstuktitel

Foto: Harmen de Jong

Met veel kennis en creativiteit leveren
Nederlandse onderzoekers op veel
verschillende fronten een bijdrage aan
oplossingen voor een van de meest
complexe volksgezondheidsproblemen
van onze tijd. Daarom moeten we blijven
investeren in hiv- en aidsonderzoek.”
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Wat we al hebben
bereikt
Jaren tachtig en negentig: Aidsfonds
investeert in buddyzorg voor mensen
met aids, een nieuwe vorm van informele zorg. Dit wordt op grote schaal
ingezet, later ook voor andere ziektes.

in Nederland een levensverzekering
afsluiten en een huis kopen.
2007: Aidsfonds steunt de
internationale aidsorganisatie Global
Forum on MSM and HIV. Mede
hierdoor komt er bij de VN, het Global
Fund en UNAIDS meer aandacht voor
problemen onder homomannen.

1989: Aidsfonds maakt de start mogelijk van het Nationaal Aids Therapie
Evaluatie Centrum, dat onderzoek
doet naar behandeling. Dit is een
belangrijke bijdrage aan de ontdekking van de combinatietherapie.

2010: Aidsfonds bereikt, samen met
andere organisaties, dat de aangekondigde overheidsbezuinigingen op
aidsbestrijding en seksuele gezondheid worden teruggedraaid.

1994: Een behandeling wordt ontdekt waarmee wordt voorkomen dat
zwangere vrouwen hiv overdragen
op hun kind. Met financiële steun van
Aidsfonds wordt een goedkopere
kuur ontwikkeld. In ontwikkelingslanden worden hierdoor vanaf 1999
honderdduizenden kinderen zonder
hiv geboren.

2011: Aidsfonds start met partners
een nationaal behandelingsproject in
Swaziland met als doel om iedereen
die daar hiv-remmers nodig heeft, die
ook te verstrekken.
2013: Met steun van Aidsfonds gaat
in Nederland een ambitieus nieuw
project van start met als doel
hiv-infecties sneller op te sporen en
te behandelen. Deze aanpak helpt
het aantal nieuwe hiv-infecties in
Nederland drastisch terug te dringen.

1996: De combinatietherapie met
aidsremmers blijkt beter te werken
dan eerder geïntroduceerde medicijnen. Onder druk van Aidsfonds en de
Hiv Vereniging Nederland komt deze
nieuwe behandeling in Nederland snel
beschikbaar.

2018: Aidsfonds strijdt succesvol
voor een betaalbare hiv-preventiepil
in Nederland.

2005: Na jarenlange lobby van
Aidsfonds en de Hiv Vereniging
Nederland kunnen mensen met hiv

Wat we al hebben bereikt
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“Ik ben blij dat er behandeling
mogelijk is”
jaar en heeft hiv. Ze verloor
De Oegandese Juliana is zestig
kleinkinderen aan de
haar man, vijf kinderen en twee
van een door Aidsfonds
gevolgen van aids. Ze krijgt steun
gefinancierd programma.

Foto: Erwin van den Bergh

de dood van mijn geliefden.
“Ik voel me verschrikkelijk door
l verdrietig. Mijn kinderen
Als ik daaraan denk, word ik hee
en mijn dochter,
hielpen me altijd met alles. Nu won
bij me. Ik ben degene die
schoondochter en kleinkinderen
hiv - ook mijn kleindochter
voor hen zorgt. Drie van hebben
deren betekenen alles
Goretti. Mijn kinderen en kleinkin
over hen. Ik ben al oud,
voor me, ik maak me veel zorgen
ik doodga? Gelukkig kan
wat zal er met hen gebeuren als
iek. Ik ben blij dat er
ik samen met Goretti naar de klin
rker.”
behandeling is; het maakt haar ste

Ik ben blij dat er behandeling mogelijk is
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Wat moet er nog gebeuren?
Verder onderzoek is nodig

Wetenschappelijk onderzoek heeft
cruciale doorbraken gebracht in
de aidsbestrijding. Maar er is nog
altijd geen vaccin of geneesmiddel.
Aidsfonds blijft dan ook toponder
zoek financieren dat ons dichterbij
een nieuwe doorbraak zal brengen.
Maar we steunen ook onderzoek naar
de effecten van hiv-remmers en naar
de gezondheid van de steeds grotere
groep ouderen met hiv.

Hiv en aids op de agenda houden
Veel mensen zien aids als een
probleem dat vooral in de jaren 90
speelde. Er is vooruitgang geboekt
maar de epidemie is nog lang niet
onder controle. Jaarlijks sterven
nog meer dan een miljoen mensen.

r
“Van jongs af aan zet ik me in voo
meer rechtvaardigheid. In ons
werk willen we de ongelijkheid in
urd
de wereld bestrijden. Het is abs
t
me
n
dat zo’n 40% van de mense
hiv geen toegang hebben tot de
levensreddende hiv-medicatie.
Gelukkig komen we met
eds
wetenschappelijk onderzoek ste
dichter bij een geneesmiddel.
We zetten wat werkt om in
methodes die op grotere schaal
uitgevoerd kunnen worden.

Bovendien ondervinden mensen
met hiv nog veel problemen. Daarom
lobbyen wij bij de beleidsmakers
om de positie van mensen met
hiv te verbeteren. De Nederlandse
overheid roepen we op om de
fondsen voor aidsbestrijding in
ontwikkelingslanden uit te breiden.

Toekomst voor nieuwe generaties

Iedereen heeft recht op goede
voorlichting en een effectieve
behandeling – hier en in ontwikke
lingslanden. Daar staat Aidsfonds
voor, nu en in de toekomst.
Daarbij gaat het niet alleen om de
beschikbaarheid van medicijnen,
maar ook om goed opgeleid medisch
personeel en voldoende ziekenhuizen.

Samenwerken en het bundelen
van krachten vanuit verschillende
disciplines, hier en daar, staat
een
centraal. Samen werken wij aan
wereld zonder aids.”
Febe Deug, Manager Aidsfonds

Samen opstaan tegen onrecht
Elk jaar krijgen 1,8 miljoen mensen
te horen dat ze hiv hebben.
De helft zijn mannen die seks
hebben met mannen, sekswerkers,
druggebruikers en transgenders.
Zij krijgen vaak niet de zorg die
ze nodig hebben. Door stigma,
discriminatie en wetgeving vallen
zij buiten de boot. Aidsfonds vindt
dat onacceptabel en zet zich juist in
voor deze groepen. Onder meer met
het project ‘Hiv-zorg voor iedereen’,
dat in 2011 van start ging in zestien
landen. Met dit project staan we
op tegen onrecht en helpen we de

mensen die het hardst door hiv en
aids getroffen worden, door ze juist
in hun kracht te zetten. Inmiddels
hebben we samen ruim zevenduizend
zorgverleners getraind om hun
vooroordelen opzij te zetten. En dat
heeft ervoor gezorgd dat ruim één
miljoen mensen de zorg krijgen die
ze nodig hebben.

In Vietnam wordt 70% van de
mannen die seks hebben met
mannen niet bereikt door reguliere
voorlichtingsprogramma’s.
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Foto: Ehrin Macksey

Wat moet er nog gebeuren?

De nalatenschap van
Eleonora Vollaers
Afrika was de passie van Eleonora
Vollaers. Na haar studie medicijnen
werkte ze jarenlang als chirurg
in dat continent. In dienst van
het Nederlandse ministerie voor
Buitenlandse Zaken was ze als
chirurg actief in Nigeria, Malawi,
Ghana en Zimbabwe. Daar maakte
ze mee hoe aids om zich heen greep
en hoe daardoor hele generaties
verdwenen. Vooral in Malawi zag ze
de verwoestende impact van het
hiv-virus.
Eleanora Vollaers zag daar ook
een sprankje hoop: thuiszorg voor
mensen met aids, zodat zij er niet
helemaal alleen voor stonden.
Tijdens haar leven hielp ze kwetsbare
mensen, en ook na haar dood wilde
ze voor hen iets betekenen. Toen zij
op 75-jarige leeftijd overleed, liet
ze een deel van haar vermogen na
aan een thuiszorgproject in Malawi,
gesteund door Aidsfonds. De partner
van Aidsfonds voor dit project,
COWLHA, wordt gerund door
en voor vrouwen met hiv of aids.
Zo ondersteunt Eleanora Vollaers via
haar nalatenschap een grote groep
mensen.

De nalatenschap van Eleonora Vollaers
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Feiten over nalaten
Aidsfonds gaat voor een aidsvrije
wereld. Dat ís mogelijk, maar alleen
als we ons daar samen voor inzetten.

erfgenaam aanwijzen. Aidsfonds
ontvangt in dat geval een
bepaald percentage van de erfenis,
of is erfgenaam van de totale
nalatenschap.

Steun de aidsbestrijding met
uw nalatenschap

Fonds op Naam
U kunt ook samen met Aidsfonds
een eigen fonds oprichten om een
specifiek doel in de aidsbestrijding
te realiseren. Zo kunt u uw
familienaam of de naam van een
overleden dierbare voort laten leven.
U kunt zo’n fonds bij leven oprichten,
maar het is ook mogelijk om via
uw testament (een deel van) uw
nalatenschap aan het fonds toe te
voegen.

Veel mensen nemen een goed doel
op in hun testament. Ze willen op
die manier na hun overlijden met
een toegift nog iets betekenen
voor toekomstige generaties.
Sommigen kiezen ervoor om een
deel van hun bezittingen na te laten
aan familie en een ander deel te
reserveren voor een goed doel als
Aidsfonds. Anderen laten hun hele
erfenis na aan een of meerdere
goede doelen. Voor beide opties
geldt, dat Aidsfonds met deze
inkomsten belangrijke projecten in
de aidsbestrijding kan financieren.

Vruchtgebruik
Zaken als onroerend goed, geld of
effecten kunt u ook nalaten onder
recht van vruchtgebruik. U laat
dan het eigendom aan Aidsfonds
na. Tegelijk bepaalt u dat een door
u aangewezen vruchtgebruiker,
bijvoorbeeld uw partner, gedurende
een vastgestelde periode gebruik
kan maken van de nagelaten zaken,
zoals een huis. Op deze manier laat
u de vruchtgebruiker goed verzorgd
achter, terwijl u op de langere termijn
een belangrijke bijdrage levert aan de
bestrijding van aids.

Hoe u Aidsfonds in uw testament
kunt opnemen
Legaat
Via een legaat – een bepaling in uw
testament - kunt u aan Aidsfonds
een vast bedrag, een percentage of
bezittingen (zoals een huis, grond of
een aandelenportefeuille) nalaten.
Erfstelling
Via een erfstelling kunt u Aidsfonds
als mede-erfgenaam of als enige

Feiten over nalaten
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“Het werkgebied van Aidsfonds
vormt een rode draad in mijn werk.”
voorkomen en bestrijden van aids
financieel mogelijk, ook op plekken
waar nog niet zo’n goede toegang tot
hiv-behandeling is als in Nederland.

In de jaren 80 kwam ik in mijn
persoonlijke levenssfeer én als jonge
kandidaat-notaris voor het eerst in
contact met het werkgebied van
Aidsfonds. Het was de periode waarin
hiv en aids nog onbegrepen en vooral
eng waren. Wie ziek werd, kreeg een
doodvonnis. Helaas heb ik in dat kader
heel wat testamenten gemaakt. Wat
mij nóg meer raakte, was dat ik helaas
vaak ook vrij snel daarna bericht kreeg
dat de desbetreffende persoon was
overleden. Het hakte er hard in, zeker
in de Amsterdamse gemeenschap.

Het doet me goed dat het werk van
Aidsfonds breed gedragen wordt.
Uiteraard draag ik daar graag een
steentje aan bij. Als notaris adviseer ik
u daarom graag bij het maken van uw
testament.
Jaap van Zaane, Notariskantoor
Van Zaane te Amsterdam

Nu, decennia later, maak ik nog
steeds testamenten voor mensen
met hiv. Nu gelukkig in een heel ander
perspectief, want de vooruitzichten
zijn vaak veel beter. Gek genoeg
is dat mede te danken aan het
bestaan van testamenten. Giften
uit nalatenschappen maken het

Praktische zaken rondom
uw testament

Codicil
Een codicil is een eenvoudig, zelf
geschreven testament dat niet door
de notaris wordt opgemaakt. U kunt
hiermee bepaalde bezittingen, zoals
sieraden, aan een bepaalde persoon
nalaten. Geldbedragen kunt u echter
niet nalaten per codicil, en ook kunt
u in dit document geen executeur
aanwijzen.

Feiten over nalaten

Testament opstellen
Een rechtsgeldig testament is
belangrijk. Alleen daarmee staat vast
dat uw wensen ook daadwerkelijk
worden uitgevoerd en dat dit
fiscaal zo gunstig mogelijk verloopt.
Hiervoor is het noodzakelijk om
uw testament door een notaris
20
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Nut Beogende Instelling) hoeven wij
echter geen belasting over legaten
en erfstellingen te betalen. Dat
betekent dat u ervan verzekerd
bent dat het volledige bedrag ten
goede komt aan de aidsbestrijding.
Aidsfonds heeft bovendien het
CBF-keurmerk, dat garandeert
dat uw gift verantwoord besteed
wordt. Ons KvK-nummer is
41207989 en onze ANBI-status is
vastgelegd onder RSIN-nummer
008649273.

te laten opmaken. Bij de meeste
notariskantoren kunt u eerst een
kosteloos oriëntatiegesprek voeren.
Executeur aanwijzen
U kunt iemand aanwijzen om als
executeur uw nalatenschap af te
handelen. Dat kan een familielid
of vriend, maar ook een goed doel
zoals Aidsfonds zijn. In het eerste
geval is het raadzaam om dit met
deze persoon te bespreken, deze
taak kan namelijk veel werk met zich
meebrengen. Hij of zij is overigens
niet verplicht om het executeurschap
te aanvaarden. Als in het testament
niemand wordt genoemd, kunnen
de erfgenamen een volmacht voor
een executeur geven. Ook de notaris
kan de nalatenschap afwikkelen
tegen een standaard uurtarief,
dat behoorlijk kan oplopen. Een
executeur krijgt volgens de wet als
beloning voor zijn werk 1% van het
vermogen (de waarde op de dag
van het overlijden). Maar u kunt
in uw testament ook zelf het loon
vaststellen, bijvoorbeeld een vast
bedrag. Noud Rietman, adviseur
nalatenschappen bij Aidsfonds, geeft
u graag meer informatie. Ook bij uw
notaris kunt u terecht met vragen
over de executeur.

Juiste omschrijving
Vanaf 1 december 2016 zijn het
Aids Fonds en STOP AIDS NOW!
samengegaan onder de naam
Aidsfonds. De twee organisaties
hebben hun krachten gebundeld om
nog meer slagkracht te hebben in de
strijd tegen aids.
Als u besluit om Aidsfonds in uw
testament op te nemen, is het
belangrijk om de juiste naam te
gebruiken: Stichting Aidsfonds –
Soa Aids Nederland. U kunt daarbij
eventueel nog een specifieke
bestemming aangeven, zoals
wetenschappelijk onderzoek,
aidsbestrijding in Nederland of juist
in ontwikkelingslanden. Mocht u in
het verleden Stichting Aids Fonds of
Stichting STOP AIDS NOW! in uw
testament hebben opgenomen, dan
kunt u dat zo laten. Uw nalatenschap
gaat dan ook naar Stichting
Aidsfonds – Soa Aids Nederland.

Geen erfbelasting
Erfgenamen betalen erfbelasting
over hun erfenis, dit kan oplopen
tot 40% van de waarde van de
nalatenschap. Omdat Aidsfonds
een ANBI-status heeft (Algemeen

Feiten over nalaten
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“Voortleven dankzij
uw nalatenschap”
Ook met nabestaanden houden
we graag contact, als zij dat willen.
Voor hen is het vaak erg fijn om te
horen wat er dankzij de toegift van
hun geliefde is bereikt en dat deze
persoon op deze manier voortleeft.”

“Nadat mijn partner overleed aan de
gevolgen van aids ben ik actief
geworden in de strijd tegen deze
vreselijke ziekte. Bij Aidsfonds
onderhoud ik onder andere contacten
met bijzondere gevers en informeer
ik donateurs over de mogelijkheid om
Aidsfonds op te nemen in het
testament.

Noud Rietman
bijzondere giften Aidsfonds

Foto: Marieke van der Velden

Veel mensen willen graag hun geld
nalaten aan een specifiek project, of
ze willen dat het in een bepaald land of
continent wordt besteed. Of ze vinden
het belangrijk dat hun nalatenschap
ten goede komt aan wetenschappelijk
onderzoek. Uiteraard ben ik beschikbaar om deze wensen met hen te
bespreken. Sommige mensen willen
weten of ze ook een relatief klein
bedrag kunnen nalaten, bijvoorbeeld
3.000 euro. Ze denken soms dat dit
niet de moeite is. Aidsfonds is juist blij
met elk bedrag! Om onze projecten
te kunnen uitvoeren is alle financiële
steun welkom.
Als u mij laat weten dat u Aidsfonds
in uw testament opneemt, zorg ik
ervoor dat u op de hoogte wordt
gehouden van de resultaten van ons
werk. Bovendien kunnen we u dan
uitnodigen voor speciale activiteiten
van Aidsfonds.

Voortleven dankzij uw nalatenschap
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Het zou fantastisch zijn als u na het
lezen van deze brochure overweegt
om Aidsfonds in uw testament op te
nemen. Heeft u nog vragen, laat het
mij dan weten.

Aidsfonds
t.a.v. Noud Rietman
Antwoordnummer 11065
1000 PB Amsterdam

Voorwoord

U kunt contact met mij opnemen
via de bijgesloten antwoordkaart,
via 020 62 62 669 of door te mailen
naar: nalaten@aidsfonds.nl
Noud Rietman
bijzondere giften Aidsfonds

Voor algemene informatie, zoals
over erfstellingen, kunt ook
bellen met de Notaristelefoon
0900 346 93 93.
Op werkdagen van 9.00 tot 14.00
(€ 0,80 per minuut).
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020 62 62 669

info@aidsfonds.nl

IBAN

NL37 INGB 0000 0089 57
KvK

412 079 89

ANBI RSIN-nummer
008649273

n

activiteiten van Aidsfonds.

Ik ontvang graag informatie over een fiscaal
gunstige manier van doneren, via een
overeenkomst periodieke gift.

n Ik heb Aidsfonds opgenomen in mijn testament.
n Ik heb een speciaal verzoek, namelijk:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

E-mail:

STOP AIDS NOW! en het Aids Fonds hebben hun
krachten gebundeld onder de naam Aidsfonds.

Aidsfonds als erfgenaam

www.aidsfonds.nl

n Ik word graag op de hoogte gehouden van de

n

1001 EV Amsterdam

Ik maak graag een afspraak met Noud Rietman
van Aidsfonds om te bespreken hoe ik de
aidsbestrijding met een legaat of erfenis kan
helpen.

Postbus 10845

U kunt nu iets doen
door iets na te laten.
Aidsfonds

