
RKC Waalwijk is er voor de omgeving, you’ll 
never wolluk alone! De maatschappelijke 
activiteiten van RKC Waalwijk worden zichtbaar 
via het label Samen RKC. 

Stichting Samen RKC verbindt, ontroert, leeft, 
zorgt, helpt en geeft om de regio de Langstraat. 
Verbinding maken tussen iedereen in de regio 
van de club zorgt ervoor dat niemand buitenspel 
staat.

Onze maatschappelijke betrokkenheid 
komt onder meer tot uiting in een grote 
verscheidenheid aan programma’s zoals 
Scoren voor Gezondheid, Leven als een Prof, 
RKC Oldstars en activiteiten die samen met de 
diverse wijken worden ontplooid onder de pijler 
Samen RKC Wijkgericht.

De thema’s waar Samen RKC zich op focust 
zijn: Gezondheid & Bewegen, Educatie & 
Talentontwikkeling en Respect & Samenleven. 

LAAT UW OMGEVING IETS MOOIS NA
Naast donateur worden, een gift schenken of 
een actie opzetten, is er nog een manier waarop 
u Samen RKC kunt helpen: via uw nalatenschap. 
Neemt u Samen RKC op in uw testament dan 
kunt u iets betekenen voor een ander, ook als u 
er zelf niet meer bent. 

SCHENK VIA EEN TESTAMENT
Nadenken over een testament, en dus 
over een periode dat u er niet meer bent, is 
geen makkelijk onderwerp. Maar het is een 
geruststellende gedachte om te weten dat alles 
goed is geregeld. Door Samen RKC op te nemen 
in uw testament maakt u van uw einde een 
nieuw begin. U kunt ervoor kiezen om na uw 
overlijden een specifiek bedrag of een gedeelte 
van uw totale erfenis na te laten aan Samen 
RKC. 

VOORDELEN
 • Nalaten aan een goed doel is vrijgesteld van 

erfbelasting 
 • U draagt na uw overlijden bij aan 

maatschappelijke projecten in regio de 
Langstraat en dus aan uw eigen omgeving

 • U bepaalt zelf hoeveel u wilt nalaten aan 
Samen RKC

SAMEN RKC
de verbindende kracht van voetbal

     Stichting Samen RKC 
is samenwerken aan 
respectvol samenleven, 
talentontwikkeling en gezond 
leven in regio de Langstraat



VRIJSTELLING SUCCESSIE 
EN SCHENKINGSRECHT
Stichting Samen RKC is een door de 
Belastingdienst erkend goed doel en 
daarom vrijgesteld van successie- 
en schenkingsrecht. Dat betekent 
dat het volledige bedrag aan de 
organisatiedoelstelling wordt besteed.

GEGEVENS VOOR OPNAME TESTAMENT
Stichting Samen RKC
Statutair gevestigd: Waalwijk 
(Akkerlaan 2, 5143 ND Waalwijk)
Ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer: 56053681

UW HULP IS ONMISBAAR!
Samen RKC is afhankelijk van 
giften, subsidies, sponsoren, 
nalatenschappen en vrijwilligers. 
Uw hulp is dus echt onmisbaar.

STAP 1: MAAK DE KEUZE VOOR ‘ERFSTELLING’ 
OF ‘LEGAAT’ 
U kunt na uw overlijden een deel van uw erfenis 
nalaten aan Stichting Samen RKC. Dit heet 
een erfstelling. U benoemt Samen RKC dan in 
uw testament als (mede) erfgenaam en bij uw 
overlijden gaat een vastgesteld percentage van 
uw erfenis naar de programma’s en activiteiten 
van Samen RKC. U kunt ook kiezen voor een 
legaat: een van tevoren vastgesteld bedrag dat 
u wilt nalaten aan het Samen RKC. Ook dit legt u 
vast in uw testament

STAP 2: BEPAAL OF U GELD WILT NALATEN AAN 
SAMEN RKC OF EEN SPECIFIEK PROGRAMMA
Kiest u voor Samen RKC, dan laat de stichting 
het bedrag ten goede komen aan het project dat 
het op dat moment het hardste nodig heeft. U 
kunt ook voor een specifiek project/activiteit 
kiezen, omdat uzelf of iemand uit uw omgeving 
bijvoorbeeld een goede ervaring heeft met dat 
specifieke project. 

STAP 3: LAAT EEN TESTAMENT OPMAKEN 
DOOR UW EIGEN NOTARIS 
Een nalatenschap is alleen rechtsgeldig als u 
door een notaris een testament laat opmaken. 
Een zelf opgestelde brief is niet geldig, ook niet 
als uw handtekening eronder staat. Uw notaris 
kan u ook adviseren over de verschillende 
mogelijkheden en fiscale gevolgen.

IN 3 STAPPEN GOED GEREGELD


