
   

Helden, november 2019

Betreft: word Vriend van Museum Peel en Maas!

Geachte heer, mevrouw, 

Museum Peel en Maas (Helden)  biedt vanaf nu bedrijven de mogelijkheid om het museum te

sponsoren.  U  kunt  als  ondernemer  uw  maatschappelijke  betrokkenheid  tonen  door  het

streekmuseum financieel  te  ondersteunen.  Het  door  u  beschikbare  gestelde  bedrag  komt  ten

goede aan het verhogen van de belevingswaarde van het museum. Het museum heeft hiervoor

enkele  concrete  ideeën,  zoals  het  invoeren  van  een  audiotour  of  het  (co)financieren  van  een

bijzondere replica voor in een tentoonstelling. Museum Peel en Maas beschikt over een culturele

ANBI status. Dat wil zeggen dat donateurs een extra belastingvoordeel hebben, omdat voor hen

een extra giftenaftrek geldt. 

Voor een donatie van 500 euro per jaar krijgt u als relatie het volgende terug: 

 Het hele jaar gratis toegang tot het museum (aantal personen in overleg); 

 Goodiebag voor de kinderen (aantallen in overleg);

 Een gratis rondleiding per jaar voor een ‘x’ aantal personen; 

 Naamsvermelding op de website + logo op sponsorvermelding museumentree. 

 10 procent korting in de museumwinkel. 

Bij sponsoring vanaf 1.000 euro krijgt u het bovenstaande, plus:

 Exclusieve uitnodiging voor een jaarlijks terugkerende borrel in het museum;

 Twee gratis rondleidingen per jaar voor een ‘x’ aantal personen; 

 Naamsvermelding in colofon bij de jaarlijkse wisseltentoonstelling;

 Naamsvermelding met logo op de folder.

 Een gratis exemplaar van ons nieuwste Peel en Maas canonboek wanneer dit verschijnt.

 20 procent korting in de museumwinkel.  
 



Donaties in natura

In overleg kunt u ook een ander bedrag dan bovenstaande bedragen sponsoren, of sponsoren in

natura. Naast financiële sponsoring staat het museum ook open voor donaties in natura. Denk aan

drukwerk,  tentoonstellingsmateriaal  zoals  panelen  en  stellingenlokaal,  maar  ook  interessante

geschiedkundige objecten. Dit gaat uiteraard in onderling overleg.   

Bij Museum Peel en Maas kunt u terecht voor een leuk, interactief en educatief uitstapje voor het

hele gezin. Van de jager-verzamelaars en de Romeinen tot aan de Tweede Wereldoorlog en de

aardbeving van 1992. De lokale geschiedenis wordt tot leven gebracht! Ook voor kinderen is er

genoeg te doen en te beleven. Zij starten bij binnenkomst met een flinke draai aan het Rad van

Avontuur,  kunnen  zich  verkleden  als  Romein  of  prinses  om  vervolgens  met  onze  vernieuwde

speurtocht te starten. Hoogtepunt voor kinderen is de nabootsing van de aardbeving in 1992. Hier

ervaren ze hoe het is wanneer ze een aardbeving in hun huis voelen. 

Toon uw maatschappelijke betrokkenheid en word vandaag nog Vriend van ons fraaie museum!

Hiermee draagt u bij aan het in stand houden van het collectieve geheugen van de streek. 

U kunt zich aanmelden als Vriend via info@museumpeelenmaas.nl. Wilt u meer informatie, neem

dan contact op met Math Ghielen via telefoonnummer 06-10495465. 

Alvast bedankt!

Namens Streekmuseum Peel en Maas

Piet Schinck

Voorzitter
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