Vrienden van het Museum.
De Kring Vrienden van het Museum de Vier Quartieren is een vereniging die zich ten doel stelt:
Het bevorderen van het werk van en het geven van steun aan de activiteiten van de in Oirschot
gevestigde stichting De Vier Quartieren, en dit dan in de meest uitgebreide zin van het woord.
Met ingang van 1 januari 2014 is de vereniging door de Belastingdienst gekwalificeerd als algemeen
nut beogende instelling (ANBI), specifieker, als culturele ANBI. Bij de belastingdienst is de vereniging
geregistreerd onder het fiscaal nummer RSIN 816494915.
Omdat de vereniging een ANBI is, is zij vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Dit betekent
dat legaten en/of erfenissen belastingvrij door de vereniging ontvangen worden. Daarnaast zijn
giften en schenkingen onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierover treft u
verderop meer informatie aan.
Financiële steun is van groot belang om als museum bijzondere uitgaven te kunnen doen, die niet
gerekend kunnen worden tot de normale exploitatielasten (bv. de aanschaf van audio-visuele
apparatuur, een lap-top en ledverlichting).
Steunen kan op twee manieren:
1. Vriend worden van het museum.
Dat kan door jaarlijks € 18,-- over te maken naar IBAN rekeningnummer: NL81RABO 0168 4725 62
t.n.v. Kring Vrienden van het Museum de Vier Quartieren met vermelding van “vriend”.
De vereniging houdt de vrienden op de hoogte van alle (wissel)tentoonstellingen in het museum. Elk
jaar (in januari) organiseert de vereniging een ‘Vriendenmiddag’ die bestaat uit de jaarvergadering,
een nieuwjaarsdrankje en een feestelijke bijeenkomst met bv. een lezing.
Als uw financiële bijdrage op onze rekening is bijgeschreven, krijgt u een bevestigingsbrief, waarin
een bewijs voor één jaar gratis toegang tot de musea de Vier Quartieren en het Kruysenhuis is
gevoegd.
2. Ambassadeur worden van het museum.
Onder de vlag van de vereniging Kring Vrienden van het Museum de Vier Quartieren is het mogelijk
ambassadeur te worden m.a.w. toe te treden tot de club van ambassadeurs.
Ambassadeurs zijn particulieren die het museum een warm hart toedragen en in staat en bereid zijn
wat meer bij te dragen dan de gebruikelijke donatie als Vriend.
De ambassadeurbijdragen wil de Kring in samenspraak met het bestuur van het museum gebruiken
voor concrete kleinschalige, overzienbare projecten waarvoor het museum zelf niet de financiële
middelen heeft. Het moet dan gaan om projecten die nodig zijn om het museum voor bezoekers
aantrekkelijker te maken en aantrekkelijk te houden en ervoor te zorgen dat het museum steeds iets
nieuws kan bieden.
U kunt kiezen uit schenkingen van € 150,--, € 250,--, € 500,-- of meer (door u zelf te bepalen) per jaar.
Het aantal jaren dat u wilt schenken bepaalt u zelf.
Wat staat daar als geste van de vrienden van het museum tegenover:
- Bij een schenking van € 150,-1 ambassadeurspas en 2 toegangskaarten;
Bij € 250,-1 ambassadeurspas en 5 toegangskaarten;
Bij € 500,-- of meer
1 ambassadeurspas en 12 toegangskaarten;
De toegangskaarten kunt u aan familie, vrienden en/of bekenden geven.
- onbeperkt toegang tot het museum voor 2 personen, met persoonlijke ambassadeurpas;
- naamsvermelding op website, als de ambassadeur dat wenst;
- naamsvermelding in het museum, als de ambassadeur dat wenst;

-

uitnodiging voor opening wisseltentoonstellingen en lezingen;
informatie d.m.v. nieuwsbrief;
uitnodiging voor de jaarvergadering en feestelijke bijeenkomst met bv. lezing voor 2
personen;
introducéavond over het museum (motto ‘ambassadeurs werven ambassadeurs’);

Schenkingen kunt u overmaken naar IBAN rekeningnummer NL81RABO 0168 4725 62 t.n.v. Kring
Vrienden van het Museum de Vier Quartieren met vermelding van “ambassadeur”.
Schenken en de fiscus.
Deelname als ambassadeur heeft fiscale voordelen vanwege de aanwijzing van de Kring Vrienden van
Museum de Vier Quartieren als culturele ANBI-instelling.
Voor uitgebreide informatie over schenken en de fiscus verwijzen wij u naar de site van Museum de
Vier Quartieren (www.museumdevierquartieren.nl onder ‘informatie’ / ‘schenken’).
Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over het vriend of ambassadeur worden ?
Dan kunt u contact opnemen met Jos de Jong, penningmeester van de Vereniging Kring Vrienden van
het Museum; telefoon 0499-572926 of e-mail: vriendenvandevierquartieren@kpnmail.nl.

