
Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis 
Museum voor het Land van Heusden en Altena 

  
 

 

De Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis is opgericht op 16 februari 2004 met het doel het gelijknamige museum te 

ondersteunen in haar doelstellingen en de haar de middelen te verschaffen dit te bereiken. KvK 17163119 – Rabobank 

rekening NL 11 RABO 0154 7310 56 Secretariaat: Mw J. Buijs, Putterstraat 14-16, 5256 AN Heusden. Tel 06-513 455 01  

 
 

 

Aanbiedingen aan potentiële vrienden en sponsoren van Het Gouverneurshuis. 

 

 
Wij bieden u de volgende mogelijkheden aan: 

 

Huisvriend of huisvriend echtpaar. 

- Vrije toegang tot het museum. 

- Het ontvangen  van een nieuwsbrief 

- Uitnodigingen voor de opening van tentoonstellingen. 

- Prijzen huisvriend: 25,00 €. 

- Prijzen huisvriend echtpaar 40,00 €. 

 

Huismeester of huismeester echtpaar. 

- Vrije toegang tot het museum. 

- Het ontvangen  van een nieuwsbrief 

- Uitnodigingen voor de opening van tentoonstellingen 

- Vermelding van de naam van bedrijf/firma op de website en in publicaties. 

- Prijzen huismeester 150,00 € (firma of persoon) 

- Prijzen huismeester 200,00 € echtpaar/firma. 

 

Gouverneur. 

- Vrije toegang tot het museum. 

- Het ontvangen  van een nieuwsbrief 

- Uitnodigingen voor de opening van tentoonstellingen 

- Vermelding van de naam van bedrijf/firma op het sponsorbord 

- 2 maal per jaar één dagdeel het gebruik van het museum voor bijeenkomsten, exclusief het 

gebruik en de kosten van de horeca. 

- Prijs 1500,00 € per persoon/ echtpaar of firma. 

 

Gouverneur Generaal. 

- Vrije toegang tot het museum. 

- Het ontvangen  van een nieuwsbrief 

- Uitnodigingen voor de opening van tentoonstellingen 

- 4 maal per jaar één dagdeel het gebruik van het museum voor bijeenkomsten, exclusief het 

gebruik en de kosten van de horeca. 

- Een zaal die vernoemd wordt naar de Gouverneur Generaal of zijn firma. 

- Prijs 5000,00 € 

 

Het Gouverneurshuis heeft de “culturele ANBIstatus”, waardoor giften aftrekbaar zijn van de 

belasting. In de factuur die u na aanmelding van ons ontvangt staat aangegeven welk gedeelte van uw 

bijdrage aftrekbaar is van de belasting.  

 


