
Beste Liga sympathisant,

Met deze folder geven we u een overzicht van 
verschillende mogelijkheden om de Liga te 

steunen.

Met uw bijdrage wil de Liga immers incidentele 
en structurele inbreuken op mensenrechten 
voorkomen, opheffen of aanklagen. Tegelijk 

willen wij een zo groot mogelijk maatschappelijk 
draagvlak creëren voor mensenrechten. 

De Liga realiseert dit door op het beleid te 
wegen en door informatieve, sensibiliserende, 

gerechtelijke acties en activiteiten te ondernemen 
in België.

De waarden die daarbij gerespecteerd worden zijn 
deze vastgelegd in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, met aandacht voor diversiteit.

Zoals iedereen, elk bedrijf, iedere organisatie wil 
ook de Liga voor Mensenrechten groeien. Daarom 

willen we extra acties opzetten zodat er meer 
aandacht en respect voor mensenrechten ontstaat. 

Alle financiële hulp is daarom welkom. Daarom 
zijn we op zoek naar donateurs die ons structureel 

willen steunen. Elke maand een klein bedrag 
schenken kan een wereld van verschil maken. 

Natuurlijk zijn éénmalige giften ook welkom. Kijk 
snel verder en bekijk de mogelijkheden. 

Alvast bedankt voor uw steun.

Jos Vander Velpen
Voorzitter 

“Human rights are not a privilege granted 
by the few, they are a liberty entitled 
to all, and human rights, by definition, 
include the rights of all humans, those in 
the dawn of life, the dusk of life, or the 
shadows of life. “

Kay Granger, politica

“I’m not an activist; I don’t look for 
controversy. I’m not a political person, 
but I’m a person with compassion. I care 
passionately about equal rights. I care 
about human rights. “

Ellen DeGeneres, presentatrice

“By strengthening the three pillars of the 
United Nations - security, development 
and human rights - we can build a more 
peaceful, more prosperous and more just 
world for our succeeding generations.” 

Ban Ki-moon, secretaris generaal

“My dreams for the future are simple: 
work, a happy, healthy family and 
continuing the struggle to awaken people 
to the need for serious human rights 
reform. “

Mike Farrell, acteur

Ja!
Ik steun

de Liga voor Mensenrechten

www.mensenrechten.be



Investeer in mensenrechten!
De Liga voor Mensenrechten wil meer aandacht en 
respect voor mensenrechten. 

Daarvoor hebben wij middelen nodig. U stelt zich 
de vraag: wat kost het om te communiceren, te 
sensibiliseren, … ? Hierbij enkele voorbeelden van 
(dagelijkse) kosten:

- het updaten van onze site, facebook,...        43,50€
- de organisatie van events,...                       65,17€
- opbouw expertise omtrent mensenrechten 93,24€

Via uw steun kunnen we verder inzetten op het 
informeren en sensibiliseren van de bevolking,het 
aanklagen van schendingen en het organiseren van 
events zoals de Big Brother Awards, de Prijs voor 
Mensenrechten, Privacy Café’s en zoveel meer.

Uiteraard kiest u helemaal zelf hoeveel u doneert. 
U mag maandelijks kleine bedragen overschrijven 
via domiciliëring of in één keer een groter bedrag.
  
Doe een gift op onze rekening BE 34 0011 2701 
3290 met de mededeling “Gift Liga”. Investeer mee 
in mensenrechten. 

Vanaf 40 euro geniet u van een belasting-
vermindering van 45%. Zo kost een gift van 40 euro 
u finaal 22 euro. Een gift van 60 euro kost u 33 
euro.

Jouw feest: een Liga feest?
Wat is een Liga Feest?
• U geeft een feest en vraagt geen cadeaus 

voor uzelf. In plaats daarvan roept u vrienden 
en familie op om hun gift aan de Liga voor 
Mensenrechten te schenken.

• concrete steun aan de acties en evenementen 
van de Liga voor Mensenrechten.

• een investering in mensenrechten.
• een fijne meerwaarde voor uw feest.

Binnenkort iets te vieren?
U krijgt een baby, u gaat trouwen, u geeft een 
instuif of verjaart? Elke gelegenheid is goed om 
een feest(je) te geven. En dan komt de vraag: “welk 
cadeau willen jullie?”

Op dat ogenblik kan uw feest een extra dimensie 
krijgen. Het feest is voor jullie, de cadeaus zijn een 
investering in mensenrechten. 

Vermeld onze coördinaten op uw uitnodiging 
(rekeningnummer en mededeling). Uw gasten doen 
de rest. Nieuwsgierig naar de opbrengst van uw 
feest? Contacteer ons na uw feest en wij bezorgen 
u een overzichtslijst van de schenkers en de 
bedragen.

Vanaf 40 euro ontvangen uw schenkers een fiscaal 
attest van de Liga voor mensenrechten.  

Uw duo-legaat!
Ook na uw overlijden kunt u nog altijd 
investeren in mensenrechten. Neem de Liga voor 
Mensenrechten mee op in uw legaat of duo-
legaat.

Met een duo-legaat kunt u wat successierechten 
uitsparen. U schenkt aan de Liga voor 
Mensenrechten en tegelijk bevoordeelt u uw 
erfgenamen. De Liga voor mensenrechten betaalt 
in dat geval de volledige successierechten voor 
uw erfgenamen tegen het gunsttarief van 8,5%. 
Dus alle partijen winnen hierbij, met de overheid 
als vrijwillige verliezer.

Een duo-legaat moet voldoen aan 3 
voorwaarden:

1. Er moet een testament zijn.
2. Dit legaat is opgesteld ten voordele van één 

of meerdere personen.
3. U wijst de Liga voor mensenrechten aan als 

algemeen legataris.

Overweegt u een duo-legaat of een deel van uw 
vermogen aan de Liga voor mensenrechten na 
te laten, raadpleeg dan altijd een notaris. Laat de 
berekening maken in uw specifiek geval.

3 mogelijkheden om de Liga te steunen

www.mensenrechten.beinfo@mensenrechten.be


