Nalatenschappen
Over het Grachtenfestival
Het Grachtenfestival (GF) ontdekt, lanceert en faciliteert sinds 1998 jonge, talentvolle musici op
verschillende manieren bij de start van hun carrières. Onze focus op talentontwikkeling gaat
gepaard met een grote betrokkenheid tot maatschappelijke kwesties en het aantrekken van een
nieuw publiek bij cultuur. Het festival stimuleert een breed publiek om zowel jong muzikaal
talent als verschillende stadsdelen van Amsterdam te ontdekken, door op verrassende en
openbare plekken te spelen. Dit kunnen wij echter niet organiseren zonder hulp, want
structurele subsidie bedraagt slechts 35% van onze inkomstenmix.
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Waarom nalaten aan het Grachtenfestival?
Het GF is een toegankelijk publieksfestival, zowel in haar aanbod als door de setting en
prijsstelling. Het GF is ook een stabiele organisatie, die heeft bewezen tegen een stootje te
kunnen. Fondsenwerving, donaties en nalatenschappen maken het mogelijk om veel mensen te
laten genieten van live muziek.
Geniet u van onze concerten en wilt u bijdragen aan talentontwikkeling van jonge musici? Vindt
u het belangrijk dat kinderen en jongeren een laagdrempelige maar kwalitatief hoogstaande
introductie krijgen met klassieke muziek, opera en jazz?

Met bijvoorbeeld een legaat laat u een geldbedrag of goed na. Zo helpt u mee het
Grachtenfestival te organiseren voor zoveel mensen en musici, ook als u er niet meer bent én
investeert u in de grote musici van morgen.
Wat is nalaten?
Wanneer u nalaat, schenkt u na uw dood een bijdrage aan een doel dat u bij leven een warm
hart toedroeg. Door het Grachtenfestival nu al, bij leven, op te nemen in uw testament vergroot
u uw betrokkenheid bij de organisatie. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden
waarop wij uw wensen het beste kunnen realiseren. Wellicht staat het GF al in uw testament,
dan horen wij dit heel graag zodat wij u beter bij onze organisatie kunnen betrekken.
Een schenking hoeft niet groot te zijn, wij zijn heel dankbaar voor elke donatie die we mogen
ontvangen. Het GF is erkend als Algemeen Beogende Instelling (ANBI), en hoeft daarom geen
erfbelasting te betalen. Uw schenking wordt zodoende geheeld besteed aan het doel wat u voor
ogen heeft.
Hoe kunt u nalaten aan het Grachtenfestival?
• Een erfstelling houdt in dat u het Grachtenfestival als erfgenaam benoemt. Daarmee geeft u
het GF, en eventuele andere erfgenamen, recht op de nalatenschap die verdeeld wordt
volgens de bepalingen in het testament. Zo kunt u ons ook een gedeelte van de nalatenschap
schenken, bijvoorbeeld 1/50e deel.
• Een legaat betekent dat u in het testament vastlegt dat het GF een bepaald bedrag of een
onroerend goed (bijvoorbeeld een huis of instrument) ontvangt.
• U kunt uw schenking oormerken voor een specifiek doel. Misschien vindt u het belangrijk dat
uw donatie wordt besteed aan een jongtalentprogramma of een jeugdopera. Er zijn veel
mogelijkheden voor een schenking op maat.
• Een fonds op naam kan worden ingesteld vanaf € 50.000 en heeft een specifieke doelstelling.
Vaak wordt een dergelijk fonds opgedragen aan de herinnering van een dierbaar familielid.
NAW Grachtenfestival
Als u besluit om het Grachtenfestival op te nemen in uw testament, is dit niet ingewikkeld. Uw
notaris heeft dan alleen de volgende gegevens nodig:
Stichting Grachtenfestival, gevestigd te Amsterdam
Rokin 75, 1012KL Amsterdam
Kamer van Koophandel: 33302156
Meer info?
Voor meer informatie over het doneren, nalaten of sponsoring, neemt u contact op met onze
directeur Marie-Luce Bree.

