  
Schoolstraat 29c, 9285 NE Buitenpost
Bank rek. nr. NL14RABO03630.37241
Activiteiten rek. NL05RABO03627.57461
Email: info@ijstijdenmuseum.nl
Website: www.ijstijdenmuseum .nl
Tel.: 0511-544040

  
  

WORDT  OOK  VRIEND  VAN  HET  IJSTIJDENMUSEUM  
  

Het  museum  is  een  zelfstandige  stichting  die  zich  ten  doel  stelt  een  breed  publiek  kennis  
te  laten  maken  met  vooral  de  in  de  regio  gevonden  zwerfstenen,  artefacten  etc.  
Het  is  niet  alleen  een  verzameling  van  hobbyisten  maar  is  er  tevens  op  gericht  voorlichting  
te  geven  over  wat  er  zich  in  het  verleden  in  de  regio  heeft  afgespeeld.  
Het  museum  verzorgt  rondleidingen,  lezingen,  educatieve  dagen  voor  de  jeugd  en  vele  
andere  activiteiten.  
Om  een  en  ander  te  bekostigen  beschikken  wij  over  een  klein  deel  van  de  entreeprijs,  
deze  is  echter  niet  toereikend  en  daarom  zijn  wij  ook  afhankelijk  van  donateurs  en  
schenkingen.  
Vindt  u  ons  werk  de  moeite  waard  en  wilt  u  meehelpen  het  museum  in  stand  te  houden,  
geeft  u  zich  dan  op  als  vriend  van  het  IJstijdenmuseum.    
U  ontvangt  dan  elk  kwartaal  de  nieuwsbrief  en  kunt  (uitzonderingen  daargelaten)  gratis  de  
lezingen  bezoeken.  
  
Minimumbedrag  particulieren  €10.00  en  voor  bedrijven  €  25.00  
  
Ondergetekende  geeft  zich  op  als  vriend  van  het  IJstijdenmuseum  
  
  
Naam………………………………………………………..........  
  
  
Adres………………………………………………………..........  
  
  
Postcode/woonplaats……………………………………..........  
  
  
Telefoon………………………………………………………….  
  
  
Email  adres………………………………………………………  
  
  
Bedrag  €………………………………………………………….  
  
U  kunt  het  museum  ook  machtigen  uw  bijdrage  automatisch  af  te  laten  boeken  in  
februari.  Dit  bespaart  ons  kosten  en  wij  hoeven  u  niet  te  herinneren  dit  te  doen.  
  
  
Ik  machtig  hierbij  het  IJstijdenmuseum  mijn  bijdrage  1  keer  per  jaar  
  
af  te  boeken  van  mijn  rekening.  
  
  
Rekeningnr.  …………………………………………...............  
  
  
  
  
Handtekening……………………………………………………  
  
Formulier  sturen  of  mailen  naar  bovenstaand  adres.  
  
Inschrijving  nummer  Kamer  van  Koophandel  01102355  Belastingnummer:  8161.672.B.01

