We doen elk jaar
ons uiterste best...

…om tientallen ernstig gehandicap
een onvergetelijke week vaka

H

et Tesselhuus is een aangepast vakantiehuis op het Waddeneiland Texel waarin jaarlijks geheel verzorgde vakanties worden aangeboden aan jongeren en
volwassenen met ernstige spierziekten of reumatische aandoeningen die afhankelijk
zijn van een (elektrische) rolstoel. Ook partners, veelal dagelijks met zorg bezig,
kunnen er tot ontspanning komen. Het bestuur van de Stichting Tesselhuus bestaat
uit tien leden namens de Rotaryclub Texel, de Lions Club Texel, de NBvP Vrouwen
van Nu, afd. Texel en ook op persoonlijke titel.

Het Tesselhuus bevat tal van voorzieningen, zodat mensen met handicaps er een
onbekommerde en ontspannende vakantie kunnen vieren. Vooral voor mensen
die al jaren niet meer zijn weggeweest, is
een week Tesselhuus zeer aangenaam om
te verblijven en om nieuwe energie op
te doen. Het huis ligt vlak bij het strand,
aan de rand van het bos in badplaats De
Koog. De deelnemers worden begeleid
door vrijwilligers die belangeloos vakantiedagen aan het Tesselhuus besteden.

Wat brengt het Tesselhuus zoal?
• De deelnemers maken uitstapjes over
het eiland. Ze bezoeken musea, maken
rondritten over Texel en gaan met een
garnalenkotter de Waddenzee op.
• Mensen die jarenlang niet uit hun
omgeving zijn weggeweest, zien de
zee weer van dichtbij. Met behulp van
een speciale strandrolstoel kunnen zij
op het strand komen en soms gaan
mensen zelfs de zee weer in.

• De deelnemers maken kennis met een
vriendelijke eilandbevolking die zich
behulpzaam en welwillend opstelt ten
opzichte van gasten van het Tesselhuus. Regelmatig komen bijzondere
Texelaars langs in het huis om over het
eiland te vertellen.
• Zeer bijzonder is een rondvlucht boven
het eiland vanaf het Texelse vliegveld.
Met een tillift van het Tesselhuus
worden de gasten op een comfortabele
manier in en uit het vliegtuig geholpen.
• De deelnemers krijgen elke avond een
geheel verzorgde maaltijd van een
Texels cateringbedrijf en op de donderdagavond nemen conform traditie
de bestuursleden van het Tesselhuus
plaats achter de barbecue en verzorgen
zij de maaltijd.
• Maar bovenal genieten de deelnemers
van het Tesselhuus van een week ontspanning, waarbij ze vaak langdurige
contacten opdoen met lotgenoten en
de begeleidende vrijwilligers. Met dit
alles wordt een week Tesselhuus een
onvergetelijke week.

De stichting Tesselhuus is een ANBI-instelling en
heeft het CBF Keurmerk voor kleine goede doelen.

pte jongeren en volwassenen
antie in het Tesselhuus te bezorgen!

H

et Tesselhuus draait op giften. De Stichting Tesselhuus, die het vakantiehuis
beheert, doet jaarlijks zijn uiterste best 90.000 euro in te zamelen om de tien
verzorgde vakantieweken te kunnen aanbieden. Dit geld wordt opgehaald met behulp
van donateurs, acties van derden, schenkingen en soms erfenissen. In deze brochure
hebben we een aantal mogelijkheden op een rij gezet. U zou ons een groot plezier
doen als u hier eens naar zou willen kijken. Voor speciﬁeke vragen kunt u bij uw
notaris terecht. Tip: het eerste half uur van een gesprek met de notaris is soms gratis,
al moet dat van te voren wel even gevraagd worden.

1. Een periodieke uitkering
U kunt bij notariële akte laten vastleggen dat u voor vijf jaar een periodiek
bedrag in de vorm van een lijfrente aan
het Tesselhuus doneert. De jaarlijkse
termijnen zijn volledig aftrekbaar van
uw inkomstenbelasting, zonder drempel
of maximum. Bij overlijden vervalt de
verplichting.
2. Erfenissen en legaten
Wanneer het om een testament gaat,
denkt u uiteraard in de eerste plaats
aan uw partner, kinderen en naasten. U
kunt echter ook een deel van uw erfenis
nalaten aan anderen dan zij die volgens
de wet in aanmerking komen. Het Tesselhuus kan een passende keus zijn. Via
uw testament kunt u zowel een legaat
als een erfstelling regelen.
2a. Legaat
U bepaalt dat de legataris, degene die
uw gift ontvangt, een specifiek in uw
testament vastgelegd geldbedrag krijgt.

De legataris heeft daarna niets meer te
maken met de verdere afhandeling van
uw nalatenschap. Om een legaat toe te
kennen, is een notarieel testament nodig.
Hiervoor bent u geen erfbelasting verschuldigd.
2b. Erfstelling
Wanneer u kiest voor een erfstelling maakt
u de stichting (mede-)erfgenaam en krijgt
die een bepaald percentage van uw nalatenschap. In dit geval deelt de stichting, in
tegenstelling tot een legaat, in de rechten
en plichten van een nalatenschap. Hierbij
dient u rekening te houden met andere
erfgenamen die recht hebben op een
gedeelte van de erfenis.
2c. Erf- en schenkbelasting
De fiscus erkent het Tesselhuus als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
wat betekent dat de stichting geheel is
vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

www.tesselhuus.nl

3 Fonds op naam
Wanneer u een goed doel blijvend wilt steunen, maar gevrijwaard wilt blijven van de
bestuurlijke formaliteiten, kunt u een fonds
op naam oprichten. Dit is een fonds waarvan u de doelstelling bepaalt, waarna het
wordt ondergebracht bij een al bestaand
fonds dat uw doelstellingen onderschrijft.
Het bestuur en de financiële administratie
van uw fonds op naam komen in handen
van het al bestaande fonds.

Er zijn ook andere manieren
om het Tesselhuus te steunen:
4. Donatie
U kunt zich aanmelden als donateur
van het Tesselhuus en jaarlijks een
bijdrage overmaken. Dit is mogelijk
via het formulier op de achterzijde van
deze folder.
5. Eenmalige schenking
U kunt, middels het formulier op de
achterzijde van deze folder, een eenmalige schenking aan het Tesselhuus
doen. Deze kan, onder voorwaarden,
van uw inkomstenbelasting worden
afgetrokken.
6. Bijdrage in plaats van cadeau
U kunt tijdens de viering van een
jubileum of een andere speciale gelegenheid aan uw gasten vragen een
bijdrage voor het Tesselhuus te geven.

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden als begunstiger van het Tesselhuus.
Onze hartelijke dank alvast voor uw getoonde belangstelling.
Bestuur Tesselhuus

eenmalige schenking

✁
periodieke uitkering

aanmelding als donateur

Hierbij meld ik mij, tot wederopzegging, aan als donateur van de Stichting Tesselhuus te De Koog.
U kunt mij jaarlijks een factuur sturen voor het volgende bedrag:
Mijn bijdrage zal dienen ter financiering van de vakantieweken voor lichamelijk gehandicapte mensen
die jaarlijks worden georganiseerd.
Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:
Telefoon:

E-mailadres

Datum:

Plaats:

Handtekening:
Secretariaat: Postbus 60, 1790 AB Den Burg (Texel), Telefoon 0222 - 32 70 25
IBAN NL64 RABO 0362573360 • info@tesselhuus.nl • www.tesselhuus.nl

