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Uw gift voor het leven
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‘Wetenschap is een onmisbare bouwsteen voor 
een betere toekomst voor volgende generaties’

HOE KAN IK GEVEN?

U kunt het Universiteitsfonds Limburg/SWOL legateren in uw testament. Een andere 
mogelijkheid is een erfstelling, waarbij de universiteit een vastgesteld percentage van 
uw nalatenschap erft. U kunt een legaat of erfstelling combineren met een gift bij leven, 
bijvoorbeeld met een Fonds op Naam. Uiteraard kunt u ook ‘regulier’ doneren.  Wij adviseren 
u graag over alle mogelijkheden.

De Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL is door de Belastingdienst aangemerkt 
als ANBI. Het voordeel van schenken aan een ANBI is dat u de gift geheel of gedeeltelijk 
in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. Ook is de stichting vrijgesteld van 
schenkingsbelasting en successierecht, zodat uw erfstelling of legaat volledig ten goede 
komt aan het door u gekozen doel. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

Geven of  
nalaten aan 
de Universiteit 
Maastricht



Wilt u bijdragen aan een betere wereld voor uw naasten? Denk dan ook eens aan 
geven of nalaten aan de Universiteit Maastricht. Zo zorgt u dat de universiteit 
baanbrekende onderzoeken en maatschappelijke projecten kan blijven uitvoeren. 
En die zijn weer belangrijk voor onze samenleving én voor de generaties na u.

Maak vandaag het  
verschil voor morgen!

WAAROM GEVEN AAN DE UNIVERSITEIT MAASTRICHT?

Met uw donatie laat u talent tot bloei komen en draagt u bij aan de zoektocht naar 
duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Uw donatie, hoe klein ook, 
maakt een groot verschil.

•  U draagt bij aan belangrijke maatschappelijke thema’s.
•  U geeft aan een betrouwbare, toegankelijke en lokale organisatie.
•  U bepaalt zelf hoe en waaraan u bijdraagt.
•  U houdt persoonlijk contact met de universiteit.

WAARAAN KAN IK GEVEN?

U kunt bijdragen aan een scala aan maatschappelijke relevante programma’s van de Universiteit 
Maastricht. Zo realiseert de universiteit bijvoorbeeld gezondheidsprojecten op het gebied van 
hart- en vaatziekten, diabetes of dementie. Daarnaast richt ze zich op thema’s als duurzaamheid, 
kansenongelijkheid, kinderrechten en jeugd en voeding. De mogelijkheden zijn eindeloos.

GEEF AAN EEN GOED DOEL DICHT BIJ HUIS!

U verwacht het misschien niet, maar universiteiten zijn in toenemende mate 
afhankelijk van particuliere donaties, willen zij hun studenten en onderzoekers 
vooruit kunnen helpen. Via een bijdrage aan het Universiteitsfonds Limburg/
SWOL draagt u rechtstreeks en blijvend bij aan onderzoek en onderwijs van de 
Universiteit Maastricht. 

Hoe en waaraan u precies bijdraagt, dat bepaalt u zelf.  U leest er meer over in 
deze folder.

WAT IS HET UNIVERSITEITSFONDS LIMBURG/SWOL?

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL is de goede doelstichting van de 
Universiteit Maastricht.  Al sinds 1965 ondersteunt het fonds de totstandkoming 
en uitbouw van de universiteit. En met succes: de UM heeft zich ontwikkeld tot 
een weliswaar jonge, maar allerwegen geprezen moderne universiteit met een 
eigen profiel: internationaal, innovatief en met een eigen succesvol gebleken 
onderwijsprofiel. Haar onderwijs en onderzoek krijgen in Nederland én daarbuiten 
hoge waardering.


