
 

Stichting Vrienden Museum Noordwijk   

 

Noordwijk, oktober 2022 

 

Onderwerp: wilt u Vrienden worden van Museum Noordwijk? 

Geachte heer, mevrouw, 

U kent vast het Museum Noordwijk. Het markante museum in Noordwijk met topwerken van Henri 
Breetvelt (1864-1923 en kunstwerken van bijvoorbeeld Oswald Wenckebach en Charlotte van 
Pallandt in de collectie. Kunstenaars die in Noordwijk gewoond en gewerkt hebben. Verder zijn er 
ieder jaar wisselende tentoonstellingen, altijd met een link naar Noordwijk. De stichting Vrienden 
Museum Noordwijk steunt de vereniging Genootschap “Oud Noordwijk” en is op zoek naar nieuwe 
Vrienden. 

 

Stichting Vrienden Museum Noordwijk 

Vrienden van het Museum vinden het belangrijk dat Noordwijkse kunstwerken worden bewaard voor 

komende generaties. Wij helpen de kerncollectie van het Museum te verrijken met kunstwerken van 

Noordwijkse kunstenaars van vroeger en nu. Zo wordt het Noordwijks erfgoed opgebouwd en 

toegankelijk gemaakt voor iedereen en blijft het bewaard voor kinderen en kleinkinderen. Een 

recente aanwinst voor het museum door de Stichting is ‘Calisplein in de winter’ een prachtig 

schilderij van Ludolph Berkemeier. Het Museum zorgt voor de tentoonstelling. De stichting helpt om 

de collectie uit te breiden. 

“Vriend” worden: Iets voor u? 

We hopen dat u ook Vriend wilt worden zodat het Museum haar collectie kan blijven uitbreiden. Dit 

kunt u doen door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage. U kunt al Vriend worden door een 

bijdrage vanaf €250,00 euro per jaar. Door de ANBI-status van de Stichting is een bijdrage fiscaal 

aftrekbaar.  

Speciaal voor Vrienden 

Wat kunt u naast de uitbreiding en behoud van de collectie van het Museum als “Vriend” van het 

Museum Noordwijk verwachten: 

➢ Een passend aandenken voor een “Vriend”; 

➢ Voorinformatie en uitnodigingen activiteiten en nieuwe wisseltentoonstellingen; 

➢ Voorinformatie activiteiten van het Museum Oud Noordwijk; 

➢ Minimaal éénmaal per jaar een ‘Vrienden’ bijeenkomst; 

➢ De mogelijkheid om (uiteraard in overleg) 1 maal per jaar voor uw zakelijke- of privé 

bijeenkomst gebruik te maken van de locaties van het Museum Oud Noordwijk; 

➢ Eénmalig een exemplaar van de “Blauwdotter”. 



Verdere informatie 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Chris van Maris op telefoonnummer 06-

51331056. In het eerste kwartaal van 2023 nodigen wij u graag uit voor een nadere kennismaking 

met het bestuur van Stichting Vrienden Museum Noordwijk en verdere uitleg van dit verzoek. 

Uiteraard leiden wij u na de toelichting met trots door het Museum en langs de kunstwerken die met 

behulp van SVMN aangekocht zijn 

 

Wij vernemen graag uw reactie, 

Het bestuur Stichting Vrienden Museum Noordwijk 

Paul Overmars 

Riek Dekker 

Gerard Duijndam 

Gerard Warmerdam 

Laura Geerlings 

Chris van Maris 

 

 

 

  



Vul dit formulier in en: 

- E-mail de aanmelding: algemeen@vriendenmuseumnoordwijk.com   

- Of neem contact op met Chris van Maris op telefoonnummer 06-513 310 56 dan halen we 

het formulier bij u op 

 

Vriend worden van Stichting Vrienden Museum Noordwijk is een investering in het behoud van het 

Noordwijkse erfgoed! 

Ja, ik doe mee: 

o De komende vijf jaar (2022 – 2027) draag ik minimaal € 250,- bij aan SVMN en ontvang ik van 

SVMN de Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld.   

of 

o Ik kies voor een éénmalige bijdrage van € 1.250, -  in 2022 en ontvang van SVMN de  

SVMN de Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld 

 

o Ik kies voor een éénmalige bijdrage van € 250,- 

 

o Graag ontvang ik een factuur op naam van ………………… 

 

Ik heb mijn bijdrage al overgemaakt op (NL76 RABO 0132 5997 24 t.n.v. St. Vrienden Museum Noordwijk RSIN 
fiscaal nr.: 817902934  

 

 

 

Uitleg fiscaal voordeel: 

Periodieke gift: gunstig voor u en voor Stichting Vrienden Museum Noordwijk                                                                  

Stichting Vrienden Museum Noordwijk door de Belastingdienst gekwalificeerd als een Culturele ANBI 

(Algemeen Nut Beogende Instelling). Het grote voordeel is dat u fiscaal voordeel kunt genieten door 

periodiek (minimaal 5 jaar) te schenken waarbij uw gift volledig aftrekbaar is van de belasting.   

Voorbeeld: periodieke gift aan een culturele ANBI                                                                                           

U doet een periodieke gift van € 500,- aan een culturele ANBI. U mag de aftrek met 25% verhogen, 

dus met € 125,00. Daarmee blijft u ruim onder de € 1.250,- waarmee u de aftrek maximaal mag 

verhogen. Dat betekent dat u € 625,00 (€ 500 + € 125,00) mag aftrekken.                                 

Schenkingsaftrek 

Belangrijk te weten is dat de door u toegezegde bijdrage schriftelijk aan u wordt bevestigd. U 

ontvangt documenten die u ter verantwoording aan de belastingdienst kunt gebruiken als bewijsstuk 

van uw schenkingsaftrek 

 


