• voeding
• beweging
• welzijn
Nieuwsbrief van het Nationaal Fonds tegen Kanker
nummer 1 | april 2019 | jaargang 21

‘Echt lekker om te bewegen’
In het kader van Wereldkankerdag
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Aantrekkelijk programma derde
editie Langs de Zijlijn
We schreven al eerder over de landelijke dag van Stichting
Langs de Zijlijn. Een jaarlijkse voorlichtingsmanifestatie die in
het teken staat van kinderen die geconfronteerd worden met
kanker binnen het gezin. Op 15 juni 2019 vindt de derde edi
tie plaats in de Meerpaal in Dronten. Er is een goed inhoude
lijk programma voor (groot)ouders, hulpverleners en mantel
zorgers. Speciaal voor jonge en oudere kinderen heeft men
veel spannende workshops bedacht. De dag wordt afgesloten
met een optreden van de populaire zanger Alain Clark.
Het NFtK draagt dit initiatief een warm hart toe, omdat het
van grote betekenis is. Elk jaar wordt er in ons land bij zo’n
110.000 mensen kanker vastgesteld. Ongeveer 9.000 gezin
nen met thuiswonende kinderen worden getroffen. Voor
de patiënt is het uiteraard het ergst, maar ook zijn of haar
kinderen kunnen het zwaar krijgen. Doordat alle aandacht
naar de zieke gaat, vallen de kinderen doorgaans buiten het
blikveld van de zorgverleners. In de praktijk blijkt dat zo’n 30
procent van deze kinderen symptomen van verhoogde post
traumatische stress (PTSS) heeft. Hiervoor zouden zij eigenlijk
professionele hulp moeten krijgen. En die ontbreekt vaak of
voldoet niet goed. Hier wil Stichting Langs de Zijlijn verande
ring in brengen.
Locatie: de Meerpaal in Dronten. Dag: zaterdag 15 juni 2019.
Inloop: 13.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden:
www.langsdezijlijn.com.
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Het NFtK vindt dat voor mensen met kanker kosteloze

Het project loopt van 1 maart 2018 tot 1 maart 2020.
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Het goede nieuws is dat de overheid hier iets aan wil doen.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft
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U, de Belastingdienst en het NFtK
Met z’n drieën kunnen we veel betekenen voor mensen met kanker.
U door uw gift, de Belastingdienst door het belastingvoordeel
bij schenkingen en het NFtK door met uw donaties onderzoek te
financieren dat kankerpatiënten betere vooruitzichten geeft. We
lichten hier de schenkingsmogelijkheden toe.

Losse giften

lieren toe. U kunt deze aanvragen door middel van een

Een of meerdere losse giften zijn aftrekbaar voor de inkom

e-mail naar info@tegenkanker.nl onder vermelding van

stenbelasting. Er gelden wel een drempel en een maximaal

‘stuur mij de schenkingsformulieren’.

aftrekbaar bedrag.

Nalaten zonder successierechten
Periodiek schenken

Als u het NFtK opneemt in uw testament, wordt deze

Bij periodiek schenken kunt u het gehele bedrag van uw

nalatenschap volledig vrijgesteld van successierechten. De

belastbaar inkomen aftrekken. Er bestaat geen drempel of

Belasting int in dit geval geen erfbelasting en het volledige

maximum. Om van dit belastingvoordeel te profiteren, dient

bedrag komt ten goede aan het goede doel.

u gedurende minimaal vijf aaneengesloten jaren eenzelfde
bedrag te schenken. De Belastingdienst vraagt u wel de

Wilt u meer weten over nalaten aan het NFtK? Wij staan

periodieke schenking vast te leggen. Dat kunt u eenvoudig

u graag te woord op telefoonnummer 020 - 530 49 33

met ons regelen. Wij sturen u graag de benodigde formu

(ma. t/m wo. van 9.00 tot 13.00 uur).
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Wij zijn ook te vinden op Facebook:
www.facebook.com/tegenkanker.nl

Het Nationaal Fonds tegen Kanker is
erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling, als bedoeld in artikel 24,
lid 4 van de Successiewet 1956.
Deze nieuwsbrief bevat nadrukkelijk geen
medische adviezen. De bedoeling van
de auteurs is u te informeren over ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek, behandelwijzen en levensstijlen in
relatie tot kanker. Eventuele toepassing
dient verantwoord en passend bij de
persoon te zijn, en in overleg met een
zorgprofessional tot stand te komen.
De auteurs kunnen dan ook geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele
klachten die voortvloeien uit het opvolgen
van een algemene aanbeveling.

‘Echt lekker om te bewegen’

