Geven om aarde mens en leven

Aardbalans ― leren geven om aarde, mens en leven
De wereld mooier achter laten dan hij is. Wie wil dat nou niet? Gelukkig zijn er steeds meer
burgers en bedrijven die zich inzetten voor de bescherming van de aarde als leefmilieu van de
mens. Aardbalans doet dat door middel van natuureducatie. U kunt ook uw steentje bijdragen
aan ons werk!
Op welke manieren kunt u bijdragen?
Naast het delen van intellectuele rijkdom of bijzondere vaardigheden, kunt u ook overwegen om
Aardbalans financieel of materieel te ondersteunen. Met alle extra’s zijn wij blij omdat we daar
weer mooie dingen van kunnen doen voor een betere wereld. Voor extra ondersteuning zijn er
de volgende mogelijkheden:
schenker
U geeft een eenmalige of jaarlijkse schenking aan Aardbalans en bepaalt daarbij zelf de hoogte
van het bedrag. Hoe hoger het bedrag, hoe meer u ervoor terug krijgt. Dit varieert van extra kortingen op onze activiteiten tot exclusieve uitstapjes.
mecenas
Met een jaarlijkse donatie vanaf € 10.000 mag u zich mecenas van Aardbalans noemen. Als
mecenas krijgt u 50% korting op onze reizen, mag u gratis deelnemen aan cursussen en krijgt u
daarnaast nog door het jaar heen diverse exclusieve activiteiten aangeboden.
erflater
U kunt uw bezittingen op twee manieren nalaten aan Aardbalans. In uw testament kunt u Aardbalans een legaat nalaten in de vorm van geld of goederen. U kunt Aardbalans ook (mede-)erfgenaam maken. Dit moet dan wel bij testament worden geregeld.
Het nalaten van goederen, zoals een boekencollectie, kan ook via een codicil worden geregeld.
Een codicil dient handgeschreven te zijn en voorzien van datum en handtekening. Zorg in geval
van een codicil er wel voor dat uw familie hiervan op de hoogte is.
Omdat de regelingen omtrent nalatenschap zeer specialistisch zijn willen we u voor meer gedetailleerde informatie verwijzen naar www.erfwijzer.nl
gerichte gift
Bij uw gift (als schenker, mecenas of erflater) kunt u zelf aangeven of de gift vrij te besteden is of
dat u deze wilt inzetten voor een specifieke activiteit van Aardbalans. Denk hierbij aan: de bibliotheek, cursus en opleiding, excursies en reizen of natuurwaarneming en natuurexpressie. Uw gift
zal dan worden ingezet op het onderdeel dat u graag wilt stimuleren.
Ruimte beschikbaar stellen
Tot slot kunt u ruimte beschikbaar stellen voor de activiteiten van Aardbalans. Dit varieert van
een tijdelijke lesruimte voor onze cursussen tot aan het permanent beschikbaar stellen van een
ruimte ten behoeve van de uitbreiding van de KennemerNatuurBibliotheek.
Meer informatie nodig?
Bel 023-5317756 of mail ons via info@aardbalans.nl

