Vrienden van Museum Nagele

Museum Nagele stelt de architectuur centraal in haar permanente expositie. De expositie gaat in op de
ontstaansgeschiedenis van Nagele en haar unieke plaats in de architectuurgeschiedenis van Nederland.
Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Architectuurinstituut in
Rotterdam (sinds 2013: Het Nieuwe Instituut).
Daarnaast organiseert het museum tijdelijke exposities waarin architectuur en beeldende kunst een
belangrijke rol spelen. Soms exposeren beeldende kunstenaars zowel binnen als buiten. Achter het initiatief
van dit museum staat de Stichting Nagele Expositie met een groot aantal vrijwilligers.
Museum Nagele is een particulier initiatief en krijgt geen overheidssubsidie voor de exploitatie. Alle kosten
worden betaald uit entreegelden en uit bijdragen van sponsors. Daarnaast zijn donateurs heel belangrijk.
Voor bezoekers die zich betrokken voelen bij Museum Nagele bestaat de mogelijkheid om door middel van
een donatie Vriend van Museum Nagele te worden. Met uw persoonlijke Vriendenkaart hebben u en uw
gezinsleden het gehele jaar vrije toegang tot Museum Nagele. De minimumdonatie bedraagt € 25,00.
Na ontvangst van uw bijdrage, wordt uw Vriendenkaart toegestuurd.

sticker voor
jaarbijdrage

Museum Nagele heeft een ANBI-registratie (Algemeen Nut Beogende Instellingen), waardoor u de bijdrage
geheel of gedeeltelijk kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. De ANBI-lijst kunt u downloaden van
www.belastingdienst.nl. Museum Nagele staat hierin vermeld als Stichting Nagele Expositie te Nagele.
Museum Nagele kan meer baat hebben van uw gift!
De overheid heeft met ingang van 2014 de aftrek voor giften aan een culturele instelling vereenvoudigd.
Het is nu mogelijk om zonder tussenkomst van een notaris een overeenkomst af te sluiten met een
instelling, bijv. Museum Nagele, om zo in aanmerking te komen voor de belastingaftrek. Onze
penningmeester, Niels Poppe, wil de uitvoering van deze aantrekkelijke regeling graag met u bespreken.
Wees zo vrij contact met Niels op te nemen; tel: 06 5170 1372, penningmeester@museumnagele.nl

Op de achterzijde van dit formulier kunt u uw gegevens invullen
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Naam:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

geeft zich hiermee op als Vriend van Museum Nagele voor een donatie van
€ ...................... per jaar
en machtigt hierbij tot wederopzegging Stichting Nagele Expositie om van onderstaande rekening het
verschuldigde bedrag jaarlijks af te schrijven.

IBAN-nummer:

Datum:

Handtekening:

In het kader van de Europese regelgeving voor het bankverkeer zult u bij de boeking op uw bankafschrift de
volgende gegevens zien:
‘ID begunstigde’ van Museum Nagele: NL28ZZZ412471040000
Lidnummer Vriend: ons unieke nummer in de incasso
Omschrijving: Jaarbijdrage donatie Vriend van Museum Nagele
Vergeet u niet uw incassomachtiging aan Museum Nagele bij uw eigen bank te activeren als u via internet
bankiert?

Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld, kunt u het opsturen naar:
Museum Nagele, Ring 23, 8308 AL NAGELE.
Of kunt u de dienstdoende vrijwilliger in het museum vragen het volledig ingevulde formulier in de
bestuursbrievenbus te doen, in de biechtstoel met de boekenvoorraad.
(Info voor de vrijwilliger: meerdere formulieren liggen in de bovenste smalle lade.)
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