
Informatie over lidmaatschap
2019 - 2020



De restauratie van de Eusebiuskerk nadert zijn voltooiing en  
zal in 2019 het  middelpunt zijn van de 75e herdenking van de  
Slag om Arnhem.  
In 2020 vieren wij samen met Arnhem 75 jaar bevrijding.

Ondernemers uit Arnhem en omstreken willen wij zoveel  mogelijk 
 betrekken bij de afronding van de restauratie door hen te vragen lid  
te worden van de Eusebius Club van 75! 

Als lid van de Club van 75 verbindt u zich voor de periode van  
2019 - 2020 aan de Eusebiuskerk. 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  sponsoring!

7,5 redenen om direct lid te worden:

 1  Adoptanten worden uitgenodigd voor de 75e  historische  h erdenking 
van de Slag om Arnhem in de Eusebiuskerk, 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 
 Eusebiuskerk, Arnhems icoon

 5  Als adoptant van een luchtboogbeeld ontvangt u in 2018/2019 
eenmalig een  uitnodiging voor een exclusief kerkzaalbezoek voor 
maximaal  20 personen. Vooraf zoet onthaal met koffie / thee en na 
afloop is er een borrel op de 7e verdieping met bezoek aan de glazen 
balkons

 6  Als lid ontvangt u een abonnement voor 4 personen voor de 
 panoramalift met als extra beleving de glazen balkons aan de 
 buitenzijde toren op 60 meter hoogte

 7  Leden ontvangen geregeld een nieuwsbrief waarin u op de hoogte 
wordt gehouden van de laatste nieuwtjes over de restauratie

 7,5 U wilt toch niet ontbreken op het zeer fraaie én grote sponsorbord?



Adoptie luchtboogbeeld
(inclusief lidmaatschap Club van 75)

€ 5.000,- exclusief 21% btw

Sponsoring exclusief 21% btw
 • éénmalig   € 5.000,- 
of • twee jaren  € 2.500,- per jaar

RETURN CLUB:

• plaatsing van uw logo op de website:
 www.eusebius.nl/partners

• 2 x per jaar CLUB netwerkborrel CLUB

•  abonnement Panoramalift (2019-2020) 
(voor maximaal 4 personen)

•   gebruik van het CLUB logo voor eigen 
 promotie

• bedrijfsnaam op sponsorbord Annakapel

extra RETURN adoptant:

•  uitnodiging 75e historische herdenking 
Slag om Arnhem in de Eusebius

• rondleiding met gids door vernieuwde   
  kerkzaal, 20 personen met zoet onthaal 

en koffie/thee, met een borrel na afloop 
op de 7e verdieping in de toren met een 
bezoek aan de glazen balkons

•  certificaat van adoptie op naam met 
informatie over het luchtboogbeeld (zie 
adoptiebrochure, per mail te ontvangen) 

•  rondleiding op de bouwplaats voor  
20 personen met zoet onthaal en  
koffie/thee, tijdens restauratiefase

•  CADEAU: kop kraagsteen, op=op

•  CADEAU: het boek De Eusebiuskerk te 
 Arnhem, Bouwsculptuur en bouwgeschie-
denis, Elisabeth Hartog en Ronald Glau-
demans, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, 2013

Lidmaatschap Club van 75

€ 2.000,- exclusief 21% btw

Sponsoring exclusief 21% btw
 • éénmalig  € 2.000,- 
of • twee jaren  € 1.000,- per jaar

RETURN CLUB:

• plaatsing van uw logo op de website:
 www.eusebius.nl/partners

• 2 x per jaar CLUB netwerkborrel CLUB

•  abonnement Panoramalift (2019-2020) 
(voor maximaal 4 personen)

•   gebruik van het CLUB logo voor eigen 
 promotie

• bedrijfsnaam op sponsorbord Annakapel



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 Eusebiuskerk? 
Neem dan contact op met Gerda Mulder, 
 sponsorwerver van de Eusebiuskerk.  
Per mail: gerdamulder@eusebius.nl 
of telefonisch: 06 29 090 191.
Zij kan u meer vertellen over andere 
 mogelijkheden om de Eusebiuskerk te  
ondersteunen, door bijvoorbeeld VRIEND  
te worden.

“Oude steden zoals Arnhem leven bij gratie van iconen. 

Die zijn bepalend voor het karakter van de stad.  

De Eusebiuskerk is meer dan representatief voor Arnhem, een icoon bij uitstek! 

Dat betekent simpelweg dat je niet om de Eusebiuskerk heen kunt.”

Bart van Meer (Fellow Eusebius)

Dit drukwerk is in natura aangeboden door                  

Stichting Eusebius Arnhem
Kerkplein 1
6811 EB  ARNHEM

contactpersoon:
Gerda Mulder
gerdamulder@eusebius.nl
06 29 090 191

Nieuw in 2017 gebeeldhouwd luchtboogbeeld

luchtboog Zuidzuide, oorspronkelijke beeldhouwer John Grosman

Luchtboogbeeld Wijze Maagd met eekhoorn 36-59-3


