
 

Wim Verbaan uit Scheveningen kent veel  
mensen in zijn omgeving die getroffen  
zijn door kanker. Daarom wil hij het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds opnemen in zijn  
testament. Hij vertelt u zijn verhaal.

Editie 7

De nieuwsbrief over nalaten aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Door gezonde keuzes te maken in uw dagelijkse voeding en leefstijl kunt u uw eigen risico op kanker 
verlagen. Maar wat is nu eigenlijk gezond? Wij helpen u fabels en feiten over gezonde voeding en 
leefstijl uit elkaar te houden. Deze keer behandelen wij… puur vruchtensap en vers fruit.

Antwoord: niet waar
Puur vruchtensap is een bron van gezonde 
voedingsstoffen. Dit komt omdat de voedings-
stoffen van het gebruikte fruit ook in de drank 
zitten. Toch is puur vruchtensap geen volwaardige 
vervanger van vers fruit. 

Door de bewerking van vruchtensap (zoals het 
persen van sinaasappels) gaan veel vezels en 
vitamines verloren. 

Verder bevat vruchtensap per glas relatief veel 
calorieën, ook als er geen extra suikers aan zijn 
toegevoegd. Een glas sinaasappelsap bevat bijna 
evenveel calorieën als een glas cola. Om op  
gezond gewicht te blijven is het advies om niet meer 
dan één glas puur vruchtensap per dag te drinken. 
Eet daarnaast ook dagelijks 1 of 2 stuks fruit.

 
In de volgende editie beantwoorden wij de stelling:  
Kanker ontstaat voornamelijk door erfelijkheid

Stelling:  
Puur vruchtensap is 
een goede vervanger 

van vers fruit
 

Waar of niet 
waar? 

Kanker draag je niet alleen

(On)gezond?

Ook u heeft het vermogen bij te dragen aan een wereld zonder kanker
U ontvangt deze nieuwsbrief over nalaten omdat u in het verleden interesse in dit onderwerp heeft getoond. Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via nalaten@wkof.nl of 020 344 95 95.

Tijdens de feestdagen staan we wat 
vaker stil bij anderen. Er zijn talloze 
mooie initiatieven waarbij mensen 
zich met hart en ziel inzetten voor hun 
naasten en omgeving. 

Aandacht voor elkaar is zo belangrijk.  
En dat willen we op 4 februari, Wereld 

Kanker Dag, weer uitdragen met 
onze campagne Kanker draag je niet 
alleen. Hiermee laten we iedereen die 
geraakt is door kanker zien dat ze er 
niet alleen voor staan. Draagt u dit jaar 
ook het lintje samen met ons? Bestel 
het lintje vandaag nog gratis met de 
antwoordkaart op de achterzijde.

Ik wens u namens het hele team fijne 
feestdagen en een gezond 2020. Veel 
leesplezier!

Hartelijke groet,

Nadia Ameyah, directeur 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Wim heeft belangrijke personen verloren aan de 
ziekte. Zijn moeder overleed op jonge leeftijd aan 
lymfeklierkanker en zijn vrouw werd op 60-jarige 
leeftijd getroffen door kanker. 

 “Mijn vrouw Nel was altijd in goede gezondheid, 
toen kreeg ze pijn in haar buik’. Het bleek een 
gezwel te zijn in de baarmoederhals. Ze werd 
geopereerd maar de ziekte had zich al uitge-
zaaid. Zo verschrikkelijk. Het heeft een grote 
indruk op mij gemaakt.”

Wim vertelt dat hij regelmatig naar de rustplaats 
van zijn vrouw gaat. Het graf is hier vlakbij. Ik mis 
haar enorm. Toen ontmoette ik Jo. Haar man is 
ook aan kanker overleden en zijn rustplaats is 

dezelfde als die van mijn vrouw. Op een dag 
raakte we aan de praat. Het klikte erg goed, ze is 
nu mijn vriendin.

Nu hij nog fit is, wil Wim zijn nalatenschap in 
orde hebben. Hij gaat daarom een testament 
opstellen. Alle bezittingen en wensen heeft Wim 
in kaart gebracht. “Ook heb ik nagedacht over 
mijn crematie. Het is mijn wens dat mijn as 
wordt uitgestrooid over zee.”

 “Ik wil dat mijn nalatenschap in goede  
handen komt. Ik weet ook al aan wie ik wil 
nalaten en het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
krijgt een deel. De ziekte blijft mensen treffen, 
dat moet veranderen.”

“Het is fantastisch werk wat het Wereld Kanker  
 Onderzoek Fonds doet. Je schenkt voor een  
 gezondere toekomst.”

 Even voorstellen: 
Aangenaam! Ik ben Jerrel Oron en sinds maart 
2019 werk ik bij het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds als relatiemanager. Ik sta voor u klaar om  
u te helpen bij uw vragen over het steunen van  
ons werk met een gift uit uw nalatenschap.

Heeft u een vraag over nalaten of over het 
opstellen van een  testament? Neem dan 
contact op met mij via 020 344 9595  
of stuur een e-mail naar nalaten@wkof.nl.

Jerrel Oron
Relatiemanager

De heer Wim Verbaan
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Knip de antwoordkaart uit en stuur deze kosteloos retour in de bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig.
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Heb ik een executeur nodig?
Laura van 

 Kempen-Cremers

Het goede doel in uw testament

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), 
en is daarom vrijgesteld van schenk- en erfbelastingen. Met uw schenking draagt u bij aan 
onze missie: een wereld zonder kanker. Als u besluit ons op te laten nemen in uw testament, 
geef dan de onderstaande gegevens door aan uw notaris:

Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Weesperstraat 105-A, 1018 VN Amsterdam 
Kamer van Koophandel nummer: 41213794 / RSIN: 805539979

In gesprek met:

 De notaris
Laura van Kempen-Cremers is kandidaat-notaris bij Willems 
& Smeets notarissen. Zij is gespecialiseerd in het erfrecht. 
In iedere editie geeft zij tekst en uitleg over nalaten. Dit keer 
geeft ze antwoord op de vraag: 

Voor de afwikkeling van een nalatenschap 
adviseer ik cliënten om een executeur aan 
te wijzen in hun testament, bijvoorbeeld 
een familielid, een van de erfgenamen, een 
notaris of een gecertificeerd Novex executeur. 
Vroeger werd een executeur ook wel executeur 
testamentair genoemd. Door een executeur aan 
te wijzen, verloopt de afwikkeling vaak sneller  
en gemakkelijker.

Als u geen executeur aanwijst dan zijn de 
erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de afwikkeling van uw nalatenschap. Het is 
ook mogelijk om meerdere personen als uw 
executeur aan te wijzen.

Een executeur heeft volgens de wet een  
aantal taken. Wat er van de executeur wordt 
verwacht, hangt af van het testament.  
Meestal is de executeur ook verantwoordelijk 
voor het verzorgen van de uitvaart. Hij of zij  
kan ook de taak krijgen om goederen en 
bezittingen van de nalatenschap te verdelen.

Er zijn drie soorten executeurs:
• Uitvaartexecuteur: deze mag alleen de 

uitvaart regelen. 

• Beheer-executeur: deze is bijvoorbeeld 
verantwoordelijk voor de afhandeling van de 
nalatenschap, het betalen van de schulden, 
het uitkeren van legaten, het zorgen voor een 

onderkomen van huisdieren en het indienen 
van de aangifte erfbelasting. Hij mag ook 
goederen verkopen indien dit noodzakelijk is 
voor het aflossen van een schuld. 

• Afwikkelingsbewindvoerder: een beheer- 
executeur die ook afwikkelingsbewindvoerder 
is, mag de nalatenschap tot verdeling  
brengen zonder medewerking van de erf- 
genamen. Hij moet wel verantwoording  
afleggen aan de erfgenamen. Er kunnen 
verschillende taken aan de afwikkelings- 
bewindvoerder worden toegekend,  
bijvoorbeeld de verkoop van een woning. 

In uw testament wordt ook opgenomen of 
de executeur een beloning krijgt voor zijn 
werkzaamheden. 

Zorgvuldig met uw persoonsgegevens

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds gaat zorgvuldig om met uw 
persoonsgegevens. Wij leggen uw gegevens zoals naam, adres en 
rekeningnummer vast ter uitvoering van uw donateurschap of verwerking 
van een eenmalige gift. Ook verwerken wij uw gegevens om u te kunnen 
informeren over onze activiteiten. Hierbij kunnen wij om uw steun vragen.

U kunt zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door ons worden 
verwerkt. U kunt uw eigen gegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn 
of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens inzage krijgen 
in uw contact-, adres en bankgegevens, bijvoorbeeld omdat u deze wilt 
doorgeven aan een andere organisatie. Ook kunt u bezwaar maken tegen 
het ontvangen van informatie over onze activiteiten die we u per 

Uw verzoeken omtrent bovenstaande kunt u sturen naar het volgende adres:
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Weesperstraat 105-A
1018 VN Amsterdam

U kunt ons ook telefonisch of per e-mail bereiken:
Telefoonnummer: 020 344 95 95
E-mail: informatie@wkof.nl

Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, privacy en uw wen-
sen daarover. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zal uw gegevens nooit 
verhuren of verkopen aan derden. Lees meer op www.wkof.nl/privacy.

© 2019 Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Alle rechten op tekst, tabellen en 
beeld voorbehouden; inlichtingen bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Antwoordkaart
  Ja, stuur mij het paarse lintje.

  Ja, ik heb het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in mijn testament opgenomen

  Ja, bel mij voor een persoonlijk gesprek over nalaten. 

Achternaam:                                      Voorletters: m/v 

Straat + huisnr.:                                      Postcode:    

Woonplaats:                                       Telefoon: 

   Ja, houd mij ook via e-mail op de hoogte van de activiteiten van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

E-mail:

Bel ons op 020 344 95 95 of stuur een 
e-mail naar nalaten@wkof.nl.

Heeft u vragen over uw  
nalatenschap of over het opstellen 
van een testament? 

Wij helpen u graag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips van de notaris

➊	 Wijs een executeur aan in uw 

testament

➋	 Ook de notaris kunt u als executeur 

benoemen

WERELD KANKER DAG: 
Voor wie draagt u het lintje? 
Kanker raakt ons allemaal,  
maar kanker draag je niet alleen 

Wij vragen iedereen 
om op Wereld Kanker 
Dag, dinsdag 4 februari 2020, 
samen met ons het paarse lintje te dragen. 
Op deze manier dragen we iedereen die wordt 
geraakt door kanker een warm hart toe. 

Wij willen met de campagne Kanker draag je niet 
alleen aandacht vragen en bewustzijn creëren 
voor de enorme impact die kanker op iemands 
leven heeft. Niet alleen het leven van patiënten 
verandert drastisch, maar ook hun naasten 
krijgen heel wat voor hun kiezen. Zij zorgen en 
begeleiden vaak intensief, met veel liefde en 
geduld, maar ook met verdriet en onzekerheid.

Met deze campagne willen we stilstaan bij 
alle mensen die ooit door kanker zijn geraakt: 
patiënt, voormalig patiënt, vriend, collega, 
familielid, zoon, dochter, vader of moeder. 
Iedereen kent wel iemand die kanker heeft of 
heeft gehad. Draag met ons het lintje.

Bestel het lintje met de antwoordkaart of 
via wkof.nl/lintje. 


