FONDS OP NAAM
Wat is een Fonds op Naam?
Een Fonds op Naam (FoN) is uw eigen fonds bij de stichting AMC Foundation. U bepaalt zelf de
specifieke doelstelling van het fonds op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, de medische
zorg of onderwijs binnen het AMC. U kiest ook zelf de naam die u aan het Fonds wilt verbinden. Een
FoN kan elk moment worden ingesteld, bij leven en bij testament. In de meeste gevallen wordt een
Fonds op Naam bij leven ingesteld, zodat de donateur kan zien wat er met het geld gebeurt.
Voordelen van het oprichten van een Fonds op Naam
• Persoonlijke manier om een goed doel te steunen en een verschil te maken op een voor u
belangrijk gebied
• Eenvoudig op te richten, geen administratieve of juridische verplichtingen
• Het bedrag van schenking is aftrekbaar
• Schenking bij leven is vrijgesteld van schenkingsrecht, hierdoor komt 100% van de gift ten
• goede aan het doel
• Schenking na leven is vrijgesteld van successierecht, hierdoor komt 100% van de gift ten
• goede aan het doel
• Vermelding van uw Fonds op Naam in het Financieel Jaarverslag en op de website van de
• AMC Foundation (indien gewenst)
• Afspraken over persoonlijke rapportagemomenten zodat de besteding gevolgd kan worden
Het belang van een Fonds op Naam
Zekerheid van financiële middelen is bij wetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren of initiëren
van nieuwe projecten in de medische zorg en onderwijs van bijzonder groot belang. Met een Fonds
op Naam kan deze zekerheid geboden worden. Hierdoor kunnen we er gezamenlijk nog beter voor
zorgen dat onze innovaties direct verschil maken voor patiënten en de wereld om ons heen.
Overeenkomst tot instelling van een Fonds op Naam
Een Fonds op Naam bij de Stichting AMC Foundation wordt officieel vastgelegd in een Overeenkomst
tot instelling van een Fonds op Naam opgesteld door de notaris. De notariële afhandeling
wordtverzorgd door notariskantoor Meijer. De notariskosten worden niet in rekening gebracht bij de
donateur.
Het beheer van het Fonds
De Stichting AMC Foundation beheert het vermogen en besteedt de gelden in overeenstemming met
de doelstelling van de donateur, zoals vastgesteld in de overeenkomst tot instelling van een Fonds op
Naam.
Besteding
De manier van besluitvorming over de besteding ook wordt vastgelegd in de overeenkomst. Er
bestaat de mogelijkheid om een speciale adviescommissie aan te wijzen die het bestuur van de AMC
Foundation van advies voorziet over de besteding.
Rapportagemomenten en vermelding van het Fonds op Naam
Met de donateur worden specifieke afspraken gemaakt over persoonlijke rapportagemomenten,
zodat de besteding gevolgd kan worden en over de wensen rond de vermelding van het fonds in het
jaarverslag, op de website en/of in andere communicatie uitingen.
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