
Zullen we vrienden worden?
Fiscaal aftrekbaar
Museum Klok & Peel is door de Belastingdienst aangewezen als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Belangrijk om te weten 
is dat een schenking aan Museum Klok & Peel door de ANBI-status 
fiscaal aftrekbaar is. En het museum Klok & Peel zelf hoeft geen 
schenk- en erfbelasting te betalen. Daarnaast is Museum Klok & Peel 
een culturele instelling, wat betekent dat een schenking op grond 
van de Geefwet een extra belastingvoordeel oplevert. 
Meer informatie over schenken aan een culturele ANBI staat op de 
website van de Belastingdienst.  
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Zullen we vrienden worden?
In Museum Klok & Peel vindt u de bijzondere combinatie 
van het erfgoed van klok en beiaard en het grote verhaal 
van de natuur- en cultuurhistorie van De Peel.
Nergens ter wereld vindt u een dergelijke internationale 
collectie van luidklokken en carillons. In een bijzondere 
verhaallijn worden vaste collectiestukken uit Europa en 
Afrika, maar ook uit het Verre Oosten en China, getoond.

Voelt u zich verbonden met ons museum? Bent u benieuwd 
naar de collecties die wij bij elkaar hebben gebracht? 
Of draagt u het Museum Klok & Peel een warm hart toe? 
Dan verwelkomen we u graag vandaag nog als Vriend!

Museum Klok & Peel prijst zich gelukkig met de vele Vrienden.
Hun steun is voor het museum een grote stimulans! 
Wij koesteren onze Vrienden, want we weten dat u in uw 
eigen netwerk onze ambassadeur bent.

De vrienden van Museum Klok & Peel dragen bij in het 
onderhoud, verbeteren en uitbreiden van de collecties alsmede 
in het ontwikkelen van educatieve programma’s voor deze 
collecties. Om dit alles te behouden nodigen wij u van harte 
uit om vandaag nog Vriend te worden.

Het museum kent een zilveren- 
en een gouden-vriendenpas:

Zilveren Vriend:
• U ontvangt een pas op naam welke u het gehele jaar gratis 
 toegang geeft tot het museum, inclusief uw (klein)kinderen 
 t/m 18 jaar.
• Ontvangst van digitale nieuwsbrief van het museum.
• De vriendenpas is geldig bij alle activiteiten van het museum, 
 dus ook bij bijvoorbeeld de Pompoendagen.

De kosten voor de zilveren pas op naam bedragen € 25,-.
Voor uw partner is het mogelijk een eigen partnerpas (op naam) 
te nemen. Deze kost € 12,50. Ook hierbij hebben (klein)kinderen 
t/m 18 jaar gratis toegang. 

Gouden Vriend: 
• Het hele jaar door, gratis naar het museum als lid van de Kring  
 van gouden vrienden van het museum.
• Met uw gouden-vriendenpas gratis toegang voor u, en 
 1 introducé en uw (klein)kinderen t/m 18 jaar.
• De vriendenpas is geldig bij alle activiteiten van het museum, 
 dus ook bij bijvoorbeeld de Pompoendagen.
• Jaarlijkse vriendenbijeenkomst met preview van nieuwe 
 tentoonstelling of speciale lezing.
• Ontvangst digitale nieuwsbrief van het museum.
• Ook ontvangt u 2 x per jaar ons magazine met een vooruitblik 
 op collectie en programma.
 
De kosten voor de gouden pas op naam bedragen vanaf € 50,-
Daarnaast is het mogelijk om een partnerpas te nemen. 
Deze kost € 25,- en heeft dezelfde faciliteiten als de gouden 
vriendenpas.

U kunt bij de receptie van het museum om een inschrijfformulier vragen, 
of vul direct het inschrijfformulier in op www.museumklokenpeel.nl en klik 
op vrienden om vriendschap te sluiten met Museum Klok & Peel.


