
U kunt onderstaand formulier ingevuld en ondertekend 
afgeven bij de balie van het museum of het per post 
naar ons opsturen. U mag het formulier ook inscannen 
en e-mailen naar info@purmerendsmuseum.nl.  

Ik kies voor:
 Vriend – € 25 per jaar
 Vriend / partnerlidmaatschap – € 40 per jaar
 Vriend – € 100 per jaar
 Mecenas – € 250 per jaar
 Bedrijfsvriend – € 500 per jaar
 Fonds op Naam

Uw vriendenbijdrage geldt voor twaalf maanden.  
Na ontvangst van de bijdrage ontvangt u de vriendenpas.

 Dhr.      Mevr.

Naam

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode   Woonplaats

Telefoonnummer 

E-mail

Telefoonnummer 

Geboortedatum

Datum en plaats    Handtekening

U kunt ons ook machtigen om jaarlijks uw 
bijdrage af te schrijven: 

 Ik machtig hierbij Stichting Purmerends Museum om  
tot wederopzegging jaarlijks mijn bijdrage af te schrijven 
van het hieronder ingevulde bankrekeningnummer:

Rekeningnummer (IBAN):

Naam rekeninghouder:

Datum en plaats    Handtekening
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Contact
Neem voor meer informatie contact met ons op  
via info@purmerendsmuseum.nl of 0299-472718.

www.purmerendsmuseum.nl  
Facebook & Instagram: purmerendsmuseum

Word vriend!Schenken en nalaten 
Draagt u het Purmerends Museum of het  
Purmerends erfgoed een warm hart toe, dan  
kunt u op persoonlijke titel een bedrag schenken  
of nalaten. 
De Stichting Purmerends Museum is een culturele 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan 
gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen  
bij erven, schenken en giften. Voor schenkers  
aan culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.  
Particulieren mogen in de aangifte inkomsten- 
belasting 1,25 keer het bedrag van de gift  
aftrekken (zie www.belastingdienst.nl).
 

Ja, ik wil graag het Purmerends 
Museum ondersteunen 



Bezoekt u graag het Purmerends Museum? Word 
dan vriend! Als vriend stelt u het Purmerends  
Museum in staat om Purmerends erfgoed in stand  
te houden, bijzondere tentoonstellingen te maken  
en bezoekers – jong en oud - kennis te laten maken 
met het verhaal van Purmerend. Als vriend ontvangt 
u natuurlijk ook aantrekkelijke voordelen.

Vriend worden van het Purmerends Museum kan 
al vanaf € 25 per jaar. Voor € 40 is uw partner ook 
vriend van het museum.

Als vriend draagt u bij aan
• Belangrijke aankopen voor het  

Purmerends Museum
• Restauratie en instandhouding  

van onze collectie
• Mogelijk maken van bijzondere  

tentoonstellingen 
• Realiseren van educatieve  

programma’s

Als dank voor uw steun
• Heeft u op vertoon van uw  

vriendenpas het hele jaar door  
gratis toegang tot het museum

• Ontvangt u uitnodigingen voor  
onze openingen

• Ontvangt u speciale vrienden- 
kortingen in de Museumwinkel  
en voor bijvoorbeeld lezingen

• Ontvangt u indien gewenst  
onze digitale nieuwsbrief

• Wordt voor vrienden vanaf  
€ 100 jaarlijks een culturele  
vriendenlezing georganiseerd

Word mecenas van het 
Purmerends Museum
Wilt u het Purmerends Museum steunen met € 250,- 
of meer? Dan wordt u mecenas van het museum.
Als mecenas ontvangt u:

• Alle eerder genoemde voordelen  
van vrienden

• Gratis toegang tot alle lezingen en  
evenementen voor twee personen

• Een speciale ontvangst met een kijkje  
achter de schermen door de directeur  
of conservator van het museum

• Indien gewenst vermelding in  
het jaarverslag

Bedrijfsvrienden en Fonds op Naam
U kunt ons ook als bedrijf steunen en bedrijfsvriend 
worden vanaf € 500 per jaar. Daarnaast stellen we u 
in staat om bij ons een Fonds op Naam op te richten.
Als bedrijfsvriend ontvangt u:

• Alle voorgenoemde privileges van de mecenas
• Gratis toegang tot het museum voor vier  

personen. Zo kunt u altijd uw zakenrelaties  
of kennissen meenemen

• Indien gewenst (bedrijfsnaam)vermelding  
in het jaarverslag en op de website
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Voldoende
 frankeren

Word vriend van
het PURMERENDS
 MUSEUM

Een Fonds op Naam kan al vanaf € 5.000.  
U kunt dit fonds, wanneer u maar wilt,  
aanvullen. Indien gewenst kunt u gericht 
aangeven waar de gelden uit het fonds voor 
gebruikt dienen te worden. Te denken valt aan 
tentoonstellingen, marketing en pr, educatie, 
aankopen of anderszins. Wij gaan hierover 
graag nader met u om de tafel zitten om  
de mogelijkheden te bespreken.
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