Informatie over lidmaatschap
2017 - 2019

De restauratie van De Eusebius nadert zijn voltooiing en zal in 2019 het
middelpunt zijn van de 75e herdenking van de Slag om Arnhem.
Omdat wij ondernemers uit Arnhem en omstreken zoveel mogelijk
willen betrekken bij de afronding van de bouw starten wij met de Club
van 75!
Als lid van de Club van 75 verbindt u zich voor de periode van
2017 - 2019 aan De Eusebius.
In dit informatieblad kunt u lezen hoe u kunt bijdragen als lid van
de Club van 75 en wat wij u kunnen bieden als dank voor uw
lidmaatschap!

7,5

redenen om direct lid te worden:

1	Leden worden uitgenodigd voor de 75e historische he rdenking van de
Slag om Arnhem in De Eusebius, september 2019
2	Leden worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een exclusieve
informatieve netwerkborrel
3

Per jaar kunnen er maximaal 75 leden lid worden

4	Met uw lidmaatschap ondersteunt u de restauratie van De Eusebius,
Arnhems icoon
5	Als adoptant van een luchtboogbeeld ontvangt u eenmalig een
uitnodiging voor een exclusief steigerbezoek voor maximaal 
20 personen. Vooraf zoet onthaal met koffie / thee en na afloop is
er een borrel
6	Als sponsor ontvangt u een abonnement voor 4 personen voor de
panoramalift (met als extra beleving de glazen balkons aan de buitenzijde lantaarn, gereed eind 2017).
7	Leden ontvangen geregeld een nieuwsbrief waarin u op de hoogte
wordt gehouden van de laatste nieuwtjes over de restauratie
7,5	Bij de periodieke schenking kunt u in 2017 nog profiteren van de extra
fiscale aftrek wegens de Culturele ANBI status van De Eusebius

Adoptie luchtboogbeeld
(inclusief lidmaatschap Club van 75)

Lidmaatschap Club van 75

€ 5.000,- exclusief 21% btw

€ 3.000,- exclusief 21% btw

A Sponsoring exclusief 21% btw
• eenmalig
€ 5.000,of • twee jaren
€ 2.500,- per jaar
of • drie jaren
€ 1.667,- per jaar

A Sponsoring exclusief 21% btw
• eennmalig
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€ 1.000,- per jaar

RETURN CLUB:
- plaatsing van uw logo op de website:
www.eusebius.nl/sponsoren
- twee maal per jaar de netwerkborrel CLUB
-	abonnement Panoramalift (2017-2019)
(voor maximaal 4 personen)
- rondleiding met gids door kerkzaal,
20 personen met zoet onthaal en koffie/thee
-	gebruik van het CLUB logo voor eigen
promotie
- naam op steentje bij de ingang Eusebius
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EXTRA RETURN ADOPTANT:
-	steigerbezoek 20 personen, met zoet onthaal
en borrel na afloop
-	certificaat van adoptie op uw naam met
informatie over het luchtboogbeeld (zie
adoptiebrochure, per mail te ontvangen)
-	tijdens het proces kunt u een keer komen
kijken bij de beeldhouwer in actie, dit gaat
op afspraak
- 	wij nodigen u uit bij het feestelijke moment
van terugplaatsing van het beeld op het schip
(in de periode van 2017-2019)
-	CADEAU: het boek De Eusebiuskerk te
Arnhem, Bouwsculptuur en bouwgeschiedenis, Elisabeth Hartog en Ronald Glaudemans,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013

B Periodieke schenking ADOPTIE + CLUB
• 5 jaren		
€ 1.000,- per jaar

B Periodieke schenking CLUB
• 5 jaren		
€ 600,- per jaar
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NB 	bij schenking heeft u in 2017 nog de extra
fiscale aftrek wegens de Culturele ANBI
status van De Eusebius.
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NB	
bij schenking krijgt u behalve de uitnodigingen voor de informatieve netwerkborrel
en uitnodiging voor de herdenking in 2019
		 geen andere return.
		 De belastingdienst laat dit niet toe.
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Ron König(wethouder gemeente Arnhem):
‘’De Eusebius is voor mij hét symbool van meer
dan 1.000 jaar Gelderse geschiedenis. En een
prachtige plek voor bijzondere ontmoetingen
met Arnhemmers en mooie concerten.”

Ten slotte
Mocht u na het lezen nog vragen hebben of
heeft u interesse of ideeën om u op een andere
wijze dan in deze folder beschreven zich te
verbinden met De Eusebius?
Neem dan contact op met Gerda Mulder,
sponsorwerver van De Eusebius.
Per mail: gerdamulder@eusebius.nl
of telefonisch: 06 29 090 191.
Zij kan u meer vertellen over andere
mogelijkheden om de Eusebius te
ondersteunen, door bijvoorbeeld VRIEND
of EUSEBIAAN te worden.

Nieuw in 2017 gebeeldhouwd luchtboogbeeld
luchtboog Zuidzuide, oorspronkelijke beeldhouwer John Grosman
Luchtboogbeeld Wijze Maagd met eekhoorn 36-59-3

Stichting Eusebius Arnhem
Kerkplein 1
6811 EB ARNHEM
contactpersoon:
Gerda Mulder
gerdamulder@eusebius.nl
06 29 090 191

Dit drukwerk is in natura aangeboden door

