
Sponsorprogramma Stichting Vrienden van Museum Weesp 
 
 
Stichting Vrienden van Museum Weesp 
De Stichting Vrienden van Museum Weesp is opgericht voor de 
oplevering van het gemoderniseerde museum op 27 januari 
2016.  
De stichting heeft ten doel het ondersteunen, tot stand 
brengen, in stand houden, onderhouden en verbeteren van 
Museum Weesp in het algemeen en haar collectie in het 
bijzonder.   
De Stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
Particulieren én bedrijven 
Particulieren kunnen Museum Weesp sponsoren door vriend te worden van het museum 
door een bijdrage van tenminste 25 euro per jaar. Voor het bedrijfsleven en de middenstand 
in Weesp is een sponsorprogramma opgesteld.  
 
Samen met Weesper bedrijfsleven optrekken 
Museum Weesp trekt graag samen op met het Weesper bedrijfsleven, de middenstand en 
scholen. Op het moment dat er meer bezoekers naar het museum komen, kunnen de lokale 
bedrijven hiervan profiteren. Het mes snijdt op deze manier aan twee kanten.  
Met elkaar zetten we Weesp op de kaart én maken we Weesp aantrekkelijk voor bezoekers! 
Maar ook educatie is belangrijk voor Museum Weesp. De jongere generatie betrekken we 
graag bij de historie van de stad en andere educatieve aspecten van de collectie.  
 
Diverse manieren om de Stichting te sponsoren 
Om meer activiteiten in het museum te kunnen ontwikkelen zodat dit meer bezoekers trekt, 
zijn middelen nodig. Naast het aanspreken van fondsen wil de Stichting Vrienden van 
Museum Weesp deze middelen ook bij elkaar brengen door sponsoring. Als bedrijf of 
instelling kunt u de Stichting Vrienden van Museum Weesp een warm hart toedragen op de 
volgende manieren:  A.  Goud  - Hoofdsponsor 

B. Zilverensponsor 
C. Bronzensponsor 
D. Sponsoring Op maat 

 
De sponsorships zijn jaarlijks te verlengen. 

 
 
A. Goud – hoofdsponsor 
Voor een bedrag van €750 per jaar bent u hoofdsponsor van Museum Weesp. Als 
tegenprestatie ontvangt u hiervoor: 

1. Vermelding van uw logo op alle promotionele uitingen van Museum Weesp 
2. Vermelding van uw logo op de website met doorlink naar uw eigen site 
3. Leaflet van uw bedrijf in het museumcafé 
4. Vermelding van uw logo in het museum 
5. Gratis jaarlijkse relatiebijeenkomst (max. 20 personen) in het museum met begeleide 

rondleiding door het museum 
6. Vijf vriendenpassen voor het museum. De vriendenpas (op naam gezet) geeft recht 

op o.a. aantrekkelijke kortingen in de museumwinkel en onbeperkt toegang tot het 
museum.  

7. Gebruik van het museumcafé (twee keer per jaar voor bijv. een 
vergadering/bijeenkomst)  

8. Tien vrijkaarten voor de opening van een nieuwe tentoonstelling 



 
 

 
B. Zilveren sponsor 
Voor een bedrag van €400 per jaar bent u de zilveren sponsor van Museum Weesp. Als 
tegenprestatie ontvangt u hiervoor: 

1. Vermelding van uw logo op alle promotionele uitingen van Museum Weesp 
2. Vermelding van uw logo op de website met doorlink naar uw eigen site 
3. Vermelding van uw logo in het museum 
4. Gratis jaarlijkse relatiebijeenkomst (max. 10 personen) in het museum met begeleide 

rondleiding door het museum 
5. Drie vriendenpassen voor het museum. De vriendenpas (op naam gezet) geeft recht 

op o.a. aantrekkelijke kortingen in de museumwinkel en onbeperkt toegang tot het 
museum. 

6. Eénmalig gebruik van het museumcafé (één keer per jaar voor bijv. een 
vergadering/bijeenkomst) 

7. Vijf vrijkaarten voor de opening van een nieuwe tentoonstelling 

 
C. Bronzen sponsor 
Voor een bedrag van €100 per jaar bent u de bronzen sponsor van Museum Weesp. Als 
tegenprestatie ontvangt u hiervoor: 
1. Vermelding van uw logo op de nieuwsbrieven van Museum Weesp 
2. Vermelding van uw naam op de website  
3. Vermelding van uw logo in het museum 
4. Twee vrijkaarten voor de opening van een nieuwe tentoonstelling 
 
 
D.  Sponsoring Op maat 
Wellicht heeft u zelf ideeën of kunt u het museum in natura ondersteunen. Neem contact op 
met ons en we kijken samen naar de mogelijkheden.   
 
 
 
  


