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Donateur worden? 

Vastgesteld kan worden, dat begraafplaatsen en grafmonumenten een zeer belangrijk 
deel van ons nationale en culturele erfgoed vormen, die het besef van, en de band 
met het eigen verleden levendig houden. 
 
De stichting is in het leven geroepen om primair binnen het grondgebied van de 
gemeente Valkenswaard te waken over het funerair erfgoed en het te behouden. 
Zij stelt zich bovendien tot doel het bewustzijn daarvan uit te dragen en een platform 
te zijn voor allen die zich bezig houden met funeraire cultuur, zowel in het verleden 
alsmede in het heden. 
 
De Stichting tracht dit doel te bereiken door: 

 zich in te zetten voor het fysieke behoud van waardevolle begraafplaatsen 
en grafmonumenten; 

 het bevorderen en uitdragen van de kennis van de funeraire cultuur, in het 
bijzonder die van het werkgebied door bijvoorbeeld het verzorgen van 
voordrachten en rondleidingen; 

 het uitbrengen van publicaties, dan wel het bevorderen en/of 
ondersteunen daarvan; 

 het geven van adviezen op funerair en/of daarmee verband houdend 
ruimtelijk gebied aan bestuursorganen, rechtspersonen en particulieren zo 
mogelijk tevens door deelname aan commissies; 

 medewerking te verlenen aan inventarisaties, opstellen van waarderingen 
en het opstellen van redengevende omschrijvingen in het kader van 
bescherming van funerair erfgoed zowel op grond van privaatrechtelijke 
overeenkomsten als op grond van publiekrechtelijke wet- en regelgeving.  

 
De stichting kent twee vormen van donateurschap: 

 Incidentele donaties: u geeft een donatie zonder verdere verplichting 
of toezegging. 

 Geregistreerd donateurschap: u wordt donateur voor de periode van drie jaar 
door het jaarlijks overmaken van minimaal € 15,- of  € 45,- in één keer aan de 
stichting. Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het formulier aan de 
achterzijde van deze brief. Na verloop van drie jaar krijgt u van ons vrijblijvend 
een bericht met de vraag of u uw geregistreerd donateurschap voor de 
volgende drie jaar wil verlengen. 

 
Alle donaties zijn welkom en daarvoor zeggen wij u dank! 
 
Regelmatig proberen we de geregistreerde donateurs, als dank voor hun steun, een 
publicatie toe te sturen of anderszins te betrekken bij het werk door bijvoorbeeld 
lezingen, rondleidingen e.d. 
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AANMELDINGS- EN MACHTIGINGSFORMULIER 

Aan de Stichting ’Op den Rösheuvel’ 

Graag meld ik mij, door het invullen en ondertekenen van dit formulier, aan als 

donateur van uw stichting. 

 

Particulier / Bedrijf / Vereniging/ Instelling 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………….. 

Postcode: ……………… Woonplaats:  …………………………………………………………………………. 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………….. 

bankrekeningnummer: …………………………………………………………………………………………… 

o Ik machtig de Stichting ’Op den Rösheuvel’  gedurende drie jaar jaarlijks 

€ …………. van bovengenoemde rekening af te schrijven; 

o Ik machtig de Stichting ’Op den Rösheuvel’  éénmalig het bedrag voor 

drie jaar, te weten  € ……..… van bovengenoemde rekening af te 

schrijven. 

Datum: …………………………. Plaats: ………………………………………… 

Handtekening: 

 

ANBI. 
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in dat de 

stichting geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen donaties, erfenissen 

en schenkingen. Degene die de stichting een donatie of schenking doet kan zijn gift van de 

inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels van de 

belastingdienst. 
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