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De Stichting Dutch American Police 
Department (DAPD), bestaande uit enkel 
vrijwilligers, zet zich al jaren in voor 
kinderen met een chronische of terminale 
ziekte, kinderen met een beperking of 
een handicap, maar ook speciale mensen 
die op het punt staan om een spannend 
moment te beleven. Er is er al veel bereikt; 
jaarlijks worden er tientallen avontuurlijke 
ritten met kinderen gereden in de 
politievoertuigen die in privébezit van onze 
vrijwilligers zijn. Maar er is nog veel werk 
te verzetten. Ook u kunt daarbij helpen 
en uw band met deze avonturen concreet 
maken.

Nadenken over uw erfenis is geen gemakkelijke
opgave. Toch is het goed om er even bij stil te staan, 
want juist wat u nalaat kan het verschil maken. Wij 
komen ter plaatse, omdat wij erin geloven dat wij 
spanning een speciale twist kunnen geven, zodat 
er plaats wordt gemaakt voor positieve gevoelens, 
ellende wordt vergeten en het leven kan worden 
gevierd.

Met deze brochure nodigen we u uit na te denken
over wat ú aan de toekomst wilt nalaten. In de
pagina’s die volgen krijgt u een beeld over het werk
dat Stichting DAPD doet en waar in de komende
jaren aan gewerkt zal worden. Daarnaast laten de
getuigenissen van onze donateurs zien waarom zij
hebben besloten DAPD in hun nalatenschap op te
nemen. Tot slot lichten we toe welke stappen u kunt 
nemen om dit vorm te geven.

Met deze brochure hopen wij u behulpzaam te zijn 
bij het maken van uw keuze.

Gert Hasselaar
Voorzitter Stichting DAPD

VOORWOORD



ONZE VOERTUIGEN

De vrijwilligers van DAPD hebben twee dingen
gemeen: zij willen iets goeds doen voor zieke
kinderen en zij zijn bijzonder gek op mooie  
voertuigen. Het korps van DAPD telt momenteel
ruim 20 vrijwilligers met een politievoertuig. Deze 
voertuigen hebben zij met hun eigen spaargeld 
aangeschaft en opgeknapt. Vaak specifiek om de 
voertuigen voor dit mooie doel in te kunnen zetten.

Jacco Italiaander, de trotse eigenaar van een echte 
Amerikaanse Ford Crown Victoria Police Interceptor 
en een Secret Service Explorer, vertelt: “Ik heb 
een aangeboren passie voor bijzondere auto’s. Het 
gevoel ervaren van het rijden in een icoon die we 
allemaal kennen uit de Amerikaanse actiefilms is 

geweldig. Helemaal als de auto echt dienst heeft 
gedaan en voorzien is van de originele boevenbank, 
de scheidingswand en werkende toeters en bellen. 
Mijn passie voor auto’s en dit bijzondere avontuur 
deel ik graag met anderen. Er is niets mooiers dan 
dat je ziet dat een kind helemaal opleeft tijdens een 
avontuurlijke rit met het voertuig.” 

Monique is vrijwilliger van stichting DAPD en is 
samen met haar man Ron eigenaar van maar liefst 
vier Amerikaanse politievoertuigen, zij vertelt: 
“Samen hebben wij een originele Amerikaanse 
politieauto, de Old Lady, en twee prachtige 
trikes. Wij vinden het geweldig om kinderen een 
onvergetelijke dag te bezorgen. De kosten die wij

Wat begon als een plan om voor zieke kinderen een bijzonder avontuur te realiseren, is 
uiteindelijk een roeping van vele mensen geworden.
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maken, vergeten wij direct zodra we de blije 
gezichten van de kleine helden zien. Daar doen wij 
het echt voor.”

Bij iedere aanvraag zijn wij onwijs betrokken. Wij
vinden het belangrijk om mee te denken en zo in te
spelen op de persoonlijke behoeften van een ziek
kind. Wij zijn flexibel en we streven naar het creëren 
van speciale momenten. 
Wij zijn een groep vrijwilligers die met passie 
speciale momenten verzorgen. Tijdens de ritten 
en evenementen vinden wij het heel belangrijk om 
plezier te delen in wat wij doen. Door deze kleine 
helden een onvergetelijk moment te bezorgen, is 
ons doel behaald.

Tijdens de evenementen, ritten en avonturen komen 
wij ter plaatse met verschillende politievoertuigen. 
Momenteel hebben we ruim 20 politie auto’s, trikes 

en andere speciale voertuigen. Er zijn zowel replica’s 
als originele Amerikaanse politievoertuigen die na 
hun actieve dienst worden ingezet voor Stichting 
DAPD. 

We beschikken over politievoertuigen van diverse 
bekende departments, zoals de NYPD, SFPD, CHP. 
Maar ook minder bekende zoals Pocono Mountain, 
West Palm Beach en Prince George County. Een 
groeiend aantal voertuigen rijdt ook onder onze 
eigen vlag en het logo van Stichting DAPD.

Door de diversiteit aan voertuigen kunnen we 
flexibel inspringen op de wensen die de kleine 
helden hebben. Van een luxe ‘prinsessenauto’ tot 
terreinauto’s, van klassieke en moderne policecars 
tot trikes en zelfs maffia-auto’s. We kunnen alle 
kanten op om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
wens van het kind.
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Om bijzondere avonturen te schenken moet er veel werk worden verzet. De projecten van vandaag 
zijn de voorbeelden van morgen, de avonturen van nu zorgen voor onvergetelijke momenten voor de 
kinderen die dat verdienen.

UW LAATSTE WENS IS HET 
BEGIN VAN HUN AVONTUUR

OVERWEEGT U OOK OM IN UW 
NALATENSCHAP EEN GOED DOEL OP TE 
NEMEN?
Vindt u het geluk van een ziek kind ook belangrijk? 

Met een legaat of erfstelling aan Stichting DAPD 
kunt u uw band met deze kinderen bekrachtigen. 
Stichting DAPD steunt projecten die kracht en 
plezier geven aan zieke kinderen. Of het nu een 
rit, een evenement of een groots DAPD-avontuur 
betreft: uw nalatenschap wordt gebruikt voor een 
tastbare bijdrage aan het geluk en plezier van de 
avonturen van morgen.

Maak uw band met onze avonturen concreet, want 
uw laatste wens kan het begin van hun avontuur 
zijn. 

Ga samen met ons op avontuur.



IN GESPREK
Het geeft rust om zaken goed geregeld en 
op orde te hebben. Het is belangrijk om 
goed geïnformeerd te zijn over het  
opstellen van uw testament en de  
doelgerichte besteding van uw donatie.  
 
Het blijft een lastig onderwerp. Een testament 
opstellen is een persoonlijke en geen eenvoudige 
beslissing. Begrijpelijk! Het is afhankelijk van uw 
persoonlijke wens en situatie. Wanneer u nalaten 
aan Stichting DAPD overweegt, zijn er dan ook 
verschillende mogelijkheden. Door via uw testament 
aan een goed doel te geven, kiest u een mooie  
bestemming voor het vermogen dat u tijdens uw 
leven hebt opgebouwd. U bepaalt uiteraard zelf  
hoeveel u wilt schenken. Omdat er geen erf-
belasting over hoeft te worden betaald, komt de   
gift volledig tot zijn recht voor het doel dat u kiest.

Heeft u vragen over nalaten aan Stichting DAPD
dan kunt u terecht bij één van onze vrijwilligers. 
Dat kan zowel telefonisch, als door middel van een 
online gesprek of een gesprek bij u thuis. U kunt 
vrijblijvend contact met ons opnemen via   
info@dapd.nl.

Robin is de bedenker en oprichter van Stichting 
DAPD en heeft de fundering opgebouwd waar 
de organisatie nu op groeit. Hij vertelt: ‘In een 
persoonlijk gesprek met u nemen we alles door. 
Daarvoor nemen we de tijd, omdat het een 
belangrijk moment in het leven is en het een fijn 

gevoel geeft wanneer alles goed geregeld is. 
Stichting DAPD is op dezelfde wijze opgebouwd, 
alles goed en degelijk regelen, zodat de optimale 
avontuurlijke beleving voor de kleine helden 
gegarandeerd is.”

Met deze brochure proberen we veel vragen te
beantwoorden die u wellicht heeft omtrent het
opnemen van Stichting DAPD in uw testament of
speciale wensen omtrent de bestemming van uw
erfenis.

Een vrijblijvend gesprek kan verhelderend zijn
en kan u helpen de juiste keuzes te maken, zodat
uw nalatenschap ook echt volgens uw wensen
vastgelegd kan worden bij uw notaris.

Mocht u besluiten Stichting DAPD op te nemen in
uw testament of in een legaat dan zijn wij u hier
vanzelfsprekend heel dankbaar voor. Mocht u het op
prijs stellen dan houden wij u graag op de hoogte
van de ontwikkelingen van Stichting DAPD.
U kunt ons informeren en/of een afspraak met 
ons maken via de website www.dapd.nl of door te 
mailen naar: info@dapd.nl.
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EEN RIT MET DAPD
EEN ONVERGETELIJK AVONTUUR
Eén van de vele DAPD avonturen die met steun van donaties kon plaatsvinden. Een avontuur waarmee wij voor 
een glimlach en een geluksmoment konden zorgen. Door het harde werk van alle vrijwilligers van het DAPD 
kunnen we dit voor steeds meer kinderen waarmaken.
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“ZONDER TESTAMENT WORDT UW 
NALATENSCHAP VERDEELD VOLGENS HET 

NEDERLANDS ERFRECHT”

Vroeg of laat doet zich de vraag voor: wat 
laat ik na en aan wie? Pas nadat u dat voor 
uzelf duidelijk heeft, zult u zich waar-
schijnlijk afvragen hoe u dit allemaal moet 
regelen. 
 
Het Nederlands erfrecht stelt vast wie wettelijk 
erfgenamen zijn bij het overlijden. Zonder testament 
wordt uw nalatenschap, zoals huis, geld en overige 
bezittingen, verdeeld volgens dat erfrecht. Wilt u 
uw nalatenschap anders verdelen, zoals nalaten 
aan Stichting DAPD, dan heeft u hiervoor altijd een 
testament nodig.

TESTAMENT
In een testament legt u vast wat uw wensen zijn
met betrekking tot bijvoorbeeld uw vermogen en
onroerend goed. U kunt in uw testament ook andere 
begunstigden aanwijzen. Daarnaast kunt u in het 
testament een executeur benoemen die de uitvaart 
regelt en uw testament te zijner tijd afwikkelt. 

DE NOTARIS
De stap naar de notaris is niet altijd een even
makkelijke stap. Om een testament te krijgen dat
aansluit bij uw specifieke wensen is het handig
vooraf aan het bezoek aan de notaris uw ideeën en
vragen op te schrijven, goed voor ogen te hebben
wie u wilt opnemen in uw testament en een globaal
overzicht van uw bezittingen heeft. Met de notaris
kunt u dan bespreken of uw wensen kunnen
worden verwerkt in uw testament en wat eventueel 

anders zou kunnen. Indien u een testament heeft 
laten opstellen is het aan te raden ééns in de paar 
jaar of bij belangrijke gebeurtenissen in uw leven 
na te gaan of het testament nog aansluit bij uw 
bedoelingen. Vraag ook vooraf wat de kosten voor 
het laten opstellen van het testament zijn.

HET VERSCHIL TUSSEN TESTAMENT EN CODICIL
Een codicil is een door u zelf (met pen) geschreven,
gedateerd en ondertekend stuk. In een codicil kunt
u opnemen wat uw wensen ten aanzien van
uw begrafenis/crematie zijn. Ook kunt u
inboedelgoederen opnemen die u aan bepaalde
personen wenst te geven na uw overlijden. Een
schenking van een bedrag in geld kunt u hier niet
in opnemen. Ook is het niet mogelijk in het codicil
op naam gestelde goederen, zoals een auto, aan
iemand na te laten. Schenkingen van bedragen
en op naam gestelde goederen zullen altijd in een
testament moeten worden opgenomen. Indien u
een codicil heeft gemaakt is het handig deze te
bewaren bij uw overige documenten die meteen 
naar voren komen bij een overlijden. Bijvoorbeeld bij 
uw verzekeringsdocumenten.

EEN TESTAMENT

10



11



12

De docent van de kleuterschool stelde de vraag:
“Wat wil je worden als je later groot bent?”.
Waarschijnlijk heeft u antwoord gegeven met
“piloot, brandweerman, verpleegkundige, prinses
of politieagent”. Ondanks dat dit een aantal jaren
geleden is, zal het antwoord van een kind nog
steeds hetzelfde zijn. Maar kan deze droom ook
werkelijkheid worden als een kind op jonge leeftijd
ernstig ziek wordt?

De vrijwilligers van Stichting DAPD willen dromen
realiseren voor kinderen, daarom zijn wij gestart
met het organiseren van bijzondere avonturen. 
Hierdoor ontstond voor de vrijwilligers een nieuwe 
passie. En wat is er mooier dan dat je met deze 
drijfveer gehandicapte kinderen en kinderen met 
een chronische of terminale ziekte blij kan maken?

Momenteel bestaat het korps van DAPD uit een
rijkelijk aantal vrijwilligers. Zij besteden veel van hun 
vrije uren en spaargeld aan het onderhouden en 
verbeteren van hun Amerikaanse politievoertuigen 
en de ritten die ze daarmee voor de kleine helden 
maken.

Geen droom is hetzelfde, daarom is ieder avontuur
anders. De dromen van kleine helden staan voor
ons centraal. Wij streven naar een glimlach en een
herinnering voor het leven. Wij komen ter plaatse
voor deze kleine helden, omdat wij erin geloven
dat wij spanning een speciale twist kunnen geven,
zodat er plaats gemaakt kan worden voor positieve
gevoelens. Wij zorgen ervoor dat alle ellende even
kan worden vergeten en het leven kan worden
gevierd.

Met uw hulp gaan zij op avontuur! 

OP AVONTUUR
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Op pagina 7 heeft u gelezen dat  wanneer 
u aan DAPD wilt nalaten u altijd een tes-
tament nodig heeft. Met andere woorden: 
Stichting DAPD kan alleen (een deel van) 
uw nalatenschap ontvangen als dit in uw 
testament is bepaald. Bestaat er geen 
testament en heeft u uw nabestaanden 
gevraagd een schenking uit de erfenis te 
doen, dan moeten zij eerst  erfbelasting 
 betalen over uw gift.  Vanwege onze 
ANBI-status hoeft Stichting DAPD zelf 
over schenkingen, legaten en erfstel-
lingen geen erfbelasting te betalen. Het 
gehele bedrag gaat dus 
 rechtstreeks naar het door    
u beoogde doel.

 
Stichting DAPD steunt projecten die avonturen 
bieden aan kinderen. Of het nu begeleidingsritten, 
het ondersteunen van wensdagen van andere 
stichtingen of individuele avonturen zijn: uw legaat 
of nalatenschap wordt gebruikt voor onvergetelijke 
momenten voor kinderen die dat nodig hebben.

UW NALATENSCHAP IS VEILIG BIJ DAPD
Natuurlijk wilt u dat uw geld ook daadwerkelijk 
goed en eerlijk besteed wordt. Stichting DAPD heeft 
transparantie hoog in het vaandel 
staan. Buiten onze ANBI-status zijn 
wij ook een CBF-Erkend Goed Doel 

wat inhoudt dat wij streng gecontroleerd worden 
op onze bestedingen en werkwijze. Zodat u de 
zekerheid heeft dat uw bijdrage goed terecht komt!

 
WAT MOET U DOEN ALS U WILT NALATEN AAN 
STICTHING DAPD? 
Er zijn verschillende mogelijkheden om DAPD op 
te nemen in uw testament en mee te laten delen 
in uw nalatenschap als erfgenaam (erfstelling) of 
legataris (legaat).

WAT IS EEN ERFSTELLING?
Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam. U 
kunt iemand maar ook een organisatie zoals DAPD 
tot erfgenaam benoemen. Als u DAPD tot (mede-)
erfgenaam benoemt, dan wordt uw nalatenschap 
verdeeld tussen alle erfgenamen. Benoemt u 
Stichting DAPD tot uw enige erfgenaam, dan erven 
wij al uw rechten, plichten, geld en bezittingen. 
Overigens is DAPD verplicht alle nalatenschappen 
beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat DAPD 
nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor 
schulden in een nalatenschap die groter zijn dan de 
baten.

WAT IS EEN LEGAAT?
Een legaat is een bepaling in uw testament dat aangeeft 
dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald 
goed nalaat aan een door u gekozen persoon of 
organisatie (legataris). De grootte van het legaat hoeft 
niet afhankelijk te zijn van de totale omvang van de 
nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam 
maken en daarnaast een bepaald bedrag of een bepaald 
(on)roerend goed als legaat aan Stichting DAPD nalaten. 

NALATEN
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Het nalaten van geld of onroerend goed aan 
een goed doel, zoals Stichting DAPD, of het 
 aanwijzen van een executeur is alleen rechts-
geldig wanneer er een testament opgemaakt is. 
Het opmaken van een testament gaat altijd via 
een notaris en werkt als volgt:

1. ZOEK EEN NOTARIS
Op www.notaris.nl vindt u een overzicht van alle 
notarissen in Nederland, zodat u gemakkelijk een notaris 
bij u in de buurt vindt. Notarissen hanteren verschillende 
tarieven. Het kan daarom verstandig zijn verschillende 
offertes op te vragen. 

2.  EEN EERSTE GESPREK MET EEN NOTARIS
U maakt een afspraak met de notaris van uw keuze voor 
een eerste gesprek. Tijdens het gesprek vertelt u over uw 
ideeën en wensen. Hierna kan de notaris u ook vertellen 
wat uw testament ongeveer zal gaan kosten.

Het is belangrijk dat u zich bij de notaris op uw gemak 
voelt want het gaat immers over zeer persoonlijke 
onderwerpen. De notaris zal u vragen om een aantal 
zaken mee te nemen, zoals uw legitimatiebewijs en 
adresgegevens van de begunstigde(n). Daarnaast kan 
de notaris ook vragen naar eventueel eerder opgestelde 
testamenten of de naam van degene die u wilt benoemen 
als executeur.   
 
Mocht u ons in uw testament willen opnemen dan zijn dit 
onze gegevens: 
Stichting Dutch American Police Department 
De Hank 6 
3958 GJ Amerongen

3. HET TESTAMENT
De notaris stelt een ontwerptestament op. 
Daarna kunt u wijzigingen laten aanbrengen 
of aanvullingen geven. Dan volgt een tweede 
afspraak bij de notaris voor de ondertekening van 
het definitieve testament. Na de ondertekening 
gelden de bepalingen in het testament. Vervolgens 
registreert de notaris uw testament in het Centraal 
Testamentenregister. Dit is een landelijk register 
waarin elke notaris, na het overlijden, terug kan 
vinden wie, wanneer en bij welke notaris u een 
testament heeft laten opmaken. Vanaf dat moment 
gelden de bepalingen in uw testament na overlijden. 
U kunt natuurlijk de inhoud van uw testament altijd 
nog laten aanpassen, mocht dat nodig zijn.
Wat een testament kost, hangt af van het uurtarief 
van de notaris en uw wensen voor het testament. 
De kosten voor een eenvoudig testament bedragen 
meestal rond de € 400,-.

WAT GEBEURT ER DAARNA?
Het testament wordt, nadat deze door u en de 
notaris is ondertekend, gepasseerd door de notaris 
en ingeschreven in het Centraal Testamenten 
Register (CTR). Na uw overlijden kan iedere 
notaris het CTR raadplegen. Als particulier kunnen 
erfgenamen ook het CTR raadplegen. Dit dienen 
zij dan schriftelijk te doen. Het CTR biedt geen 
inzage in de inhoud van het testament, maar geeft 
antwoord op de vraag of er een testament is en bij 
welke notaris dit testament zich bevindt. Mocht de 
notaris inmiddels niet meer werkzaam zijn dan is 
aangegeven welke notaris het in bewaring heeft. 
Alleen aan belanghebbenden mag de notaris een 
afschrift van het testament afgeven.
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WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG
Heeft u nog vragen over nalaten na het lezen van deze brochure?
Ons team beantwoordt deze graag.

Naast het insturen van de antwoordkaart of mailen kunt u ook een afspraak met ons maken. 
U bent altijd welkom om contact met ons op te nemen.

Neem contact op met:
Stichting DAPD Nalatenschappen
info@dapd.nl

BANKREKENING
NL 07 RABO 0315318120

POSTADRES
De Hank 6
3958 GJ Amerongen

INTERNET
www.dapd.nl 

SAMEN OP AVONTUUR!


