Word ook Vriend van het Van Schijndelhuis
Steun Nederland’s jongste m onum ent!
In 2008 is de Stichting Mart van Schijndel opgericht om de kennis over en het gedachtegoed
van architect en ontwerper Mart van Schijndel (1943 – 1999) te beheren, te ontsluiten en te
verspreiden.
Doelstellingen
• het openstellen van het Van Schijndelhuis voor rondleidingen op afspraak,
waarbij scholen en architectuuropleidingen voorrang krijgen
• het faciliteren en organiseren van culturele bijeenkomsten zoals lezingen, concerten
discussies, seminars, of tentoonstellingen
• samen met educatieve instellingen zoals kunst- en designopleidingen projecten te
ontwikkelen zodat het innovatieve karakter van het oeuvre van Van Schijndel nieuwe
generaties ontwerpers bereikt en inspireert
Met uw steun draagt u bij aan het behoud van het huis en activiteiten van de
stichting
Het Van Schijndelhuis is afhankelijk van donaties van particulieren en sponsoren om haar
educatieve en culturele activiteiten te kunnen ontwikkelen. Door een eenmalige donatie, of
zelfs beter, een jaarlijkse donatie, steunt u het behoud van het Van Schijndelhuis en draagt u
bij aan het mogelijk maken van de educatieve en culturele programmering.
U kunt al donateur zijn vanaf 50 euro per jaar.
0

€ 50,00

0

€ 100,00

0

€ 250,00

Naast de nieuwsbrief ontvangt u als welkomstgeschenk de
monografie ‘Mart van Schijndel, Kleurrijk architect’ (waarde 36 euro).
U ontvangt nieuwsbrief, boek en wordt uitgenodigd voor
exclusieve Vriendenbijeenkomsten in het Van Schijndelhuis.
U ontvangt al het bovenstaande en krijgt tevens krijgt 10% korting op
de producten die in de webwinkel worden aangeboden.

Vrienden die de stichting met 50, 100, 250 euro of meer steunen, hebben tevens vrij toegang
tot het huis met een introducé op de dagen dat het huis opengesteld wordt voor publiek
(toegang is normaal 25,00 euro).
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!

Bestuur Stichting Mart van Schijndel,
Mariet Willinge, Natascha Drabbe, Nick van Buitenen, Sierd Roosje
Stichting Mart van Schijndel
Pieterskerkhof 8 | 3512 JR Utrecht
Tel 06 22 69 07 11 | Fax 020 419 58 26
info@vanschijndelhuis.nl | www.vanschijndelhuis.nl

AANMELDINGSFORMULIER
VRIEND VAN HET VAN SCHIJNDELHUIS
Graag steun ik het Van Schijndelhuis en draag daarmee bij aan het behoud ervan en het
realiseren van de doelstellingen van de Stichting Mart van Schijndel.
Naam particulier/bedrijf:

M/V

(omcirkel wat van toepassing is)

Adres:
Postcode en vestigingsplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:
Geef hier uw keus aan:
0
euro 50,00
0
euro 100,00
0
euro 250,00 of meer

Donateur
Vriend
Zakenvriend

Vermeld mijn naam wel/niet* op de website.

Stuur mij wel/geen* E-nieuwsbrief.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Het Van Schijndelhuis ken ik via: website / vrienden / publicaties / anders nml.:
U kunt uw bijdrage overmaken naar Postbank rekeningnummer 41 42 353, ten name van
Stichting Mart van Schijndel te Utrecht, onder vermelding van Vriend en jaartal.
Stuurt u dit formulier s.v.p. per post naar: Stichting Mart van Schijndel, Pieterskerkhof 8,
3512 JR, Utrecht of fax het naar 020 419 58 26.
Zodra uw bijdrage en het formulier zijn ontvangen, kunt u genieten van de Vriendenvoordelen. Overeenkomstig uw donatie, wordt de monografie ‘Mart van Schijndel, Kleurrijk
architect’ u al dan niet toegestuurd.
U steunt de stichting voor tenminste drie jaar en tot wederopzegging, uiterlijk 1 maand voor
het eind van het kalenderjaar.
Datum:
Stichting Mart van Schijndel
Pieterskerkhof 8 | 3512 JR Utrecht
Tel 06 22 69 07 11 | Fax 020 419 58 26
info@vanschijndelhuis.nl | www.vanschijndelhuis.nl

Handtekening:

