sponsoring 2021
Informatie over
het lidmaatschap CLUB van 75
en het
PARTNERbord Eusebius

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 tot en
met december 2021 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 s ponsoring!

voorbeelden CLUBfoto’s
© Jan Adelaar | fotograaf &
© Jan van Dalen | fotografie

Adoptie luchtboogbeeld
(inclusief lidmaatschap Club van 75)

Lidmaatschap Club van 75
éénmalige bijdrage van

€ 5.000,- exclusief 21% btw

€ 1.000,- exclusief 21% btw

Sponsoring exclusief 21% btw

Sponsoring exclusief 21% btw

RETURN CLUB:

RETURN CLUB:

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

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

• CLUB netwerkborrels en
informatieve bijeenkomsten met borrel
(voor twee personen)

• CLUB netwerkborrels en
informatieve bijeenkomsten met borrel
(voor twee personen)

•	CLUBcard voor onbeperkt bezoek aan de
Eusebius (kerkzaal en panoramalift met
o.a. experience en glazen balkons)
(voor maximaal 4 personen per bezoek)

•	CLUBcard voor onbeperkt bezoek aan de
Eusebius (kerkzaal en panoramalift met
o.a. experience en glazen balkons)
(voor maximaal 4 personen per bezoek)

•	gebruik van het CLUB logo voor eigen
promotie

•	gebruik van het CLUB logo voor eigen
promotie

• bedrijfsnaam op sponsorbord Annakapel

• bedrijfsnaam op sponsorbord Annakapel

•	CLUB foto op website & facebook (zie
voorbeelden CLUBfoto’s op vorige pagina)

•	CLUB foto op website & facebook (zie
voorbeelden CLUBfoto’s op vorige pagina)

• éénmalig

€ 5.000,-

• éénmalig

€ 1.000,-

extra RETURN adoptant:
• 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)
•	CADEAU: miniatuur luchtboogbeeld
•	CADEAU: het boek De Eusebiuskerk te
Arnhem, Bouwsculptuur en bouw
geschiedenis, Elisabeth Hartog en Ronald
Glaudemans, Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, 2013

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

Adopteren van een luchtboogbeeld
Het is mogelijk om een luchtboogbeeld van de Eusebius te adopteren,
dit kan tevens middels een deel-adtopie.
De kosten van een nieuw luchtboogbeeld zijn € 5.000 ex btw per stuk.
Bij 10 deel-adopties zijn de kosten van één luchtboogbeeld bijeengelegd.

Bij sponsoring middels een (deel-)adoptie ontvangt u een miniatuur cadeau,
zie hieronder de drie luchtboogbeelden waar wij een miniatuur van laten
maken.
Bij schenking kunt u aangeven als optie dat u, naast de schenking,
de miniatuur voor de kostprijs van € 50,- aankoopt. Bij een schenking
kunnen wij de miniatuur niet cadeau geven.

Engel,

Arend,

Muzikant met accordeon,

3d print van nieuw luchtboogbeeld

3d print van origineel luchtboogbeeld

3d print van nieuw luchtboogbeeld

SPONSORING
deel-adoptie luchtboogbeeld

SCHENKEN
deel-adoptie luchtboogbeeld

€ 500,- exclusief 21% btw

€ 475,-

21% btw

Sponsoring exclusief 21% btw

éénmalig

€ 500,-

RETURN:
•	u ontvangt een miniatuur luchtboogbeeld
naar keuze: Engel, Arend of Muzikant met
accordeon.

Uw gift kunt u schenken op:

IBAN: NL28RABO0383998980
t.n.v. Stichting Eusebius Arnhem
o.v.v. schenking deel-adoptie luchtboogbeeld met vermelding van uw naam + adres

geen RETURN
Bij een schenking kunnen wij geen return
aanbieden.

Culturele ANBI-status eusebius
Een schenker kunnen wij een brief sturen met
het bedrag van de schenking voor gebruik in
de belastingaangifte.

MINiatuur te koop € 50,NB
Sponsoring als deel-adoptant staat los van
het lidmaatschap/vriendschap CLUB van 75.
NB
De miniaturen zijn niet los te koop, alleen
(deel)-adoptantanten krijgen een miniatuur
cadeau.

Schenkers kunnen voor € 50,- een miniatuur
naar keuze kopen: Engel, Arend of Muzikant
met accordeon.

Bij uw schenking vermeld u, naast uw naam
en adres, uw keuze voor de miniatuur +
telefoonnummer. Wij nemen met u contact
op zodra uw miniatuur klaar staat in de
Eusebius. U kunt de € 50,- extra storten of
betalen bij het ophalen van de miniatuur.
NB
De miniaturen zijn niet los te koop, alleen
schenkers met (deel)-adoptantie kunnen een
miniatuur kopen.

Partnerbord nieuwe entree
Sinds september 2019 is het mogelijk u
 (naast het worden van een
vriend of lid van de CLUB van 75) te verbinden aan de E
 usebius als
Hoofdpartner, Partner of Vriend op het partnerbord bij de nieuwe
entree aan de Noordzijde.
Uw bedrijfslogo plaatsen wij full colour op het fraaie partnerbord.

< Hoofdpartner Rabobank,
directeur Cris van Arkelen

< SOFA,
Ondernemersfonds Arnhem,
Paul Tolboom

PARTNER op partnerbord
logo full colour op partnerbord

VRIEND op partnerbord
logo full colour op partnerbord

€ 3.750,- exclusief 21% btw

€ 1.000,- exclusief 21% btw

21% btw

Logo tot en met december 2021 op het
partnerbord, betaling in 2021

Logo tot en met december 2021 op het
partnerbord, betaling in 2021

- - NB € 500, korting
Vrienden en leden van de CLUB van 75
krijgen € 500,- korting bij plaatsing van het
logo op het partnerbord.

- - NB € 500, korting
Vrienden en leden van de CLUB van 75
krijgen € 500,- korting bij plaatsing van het
logo op het partnerbord.

RETURN:

RETURN:

• plaatsing van uw logo op de website:
www.eusebius.nl/partners
•	afmeting logo max 25 cm x 25 cm op
partnerbord
•	inclusief lidmaatschap van de
CLUB van 75

• plaatsing van uw logo op de website:
www.eusebius.nl/partners
•	afmeting logo max 15 cm x 15 cm op
partnerbord

Zie ook:
https://eusebius.nl/over-de-eusebius/
partners-programma-slag-om-arnhem/

NB
Het partnerbord staat los van een
vriendschap of lidmaatschap van de
CLUB van 75.
Zie ook:
https://eusebius.nl/over-de-eusebius/
partners-programma-slag-om-arnhem/

HOOFDPARTNER
logo full colour op partnerbord

€ 10.000,- exclusief 21% btw
Logo tot en met december 2021 op het
partnerbord, betaling in 2021

RETURN:
• plaatsing van uw logo op de website:
www.eusebius.nl/partners
•	afmeting logo max 35 cm x 35 cm op
partnerbord
•	inclusief lidmaatschap van de
CLUB van 75.

Vriendschap CLUB van 75
Om zoveel mogelijk bedrijven in de gelegenheid te stellen
zich te verbinden aan de Eusebius CLUB van 75 is het ook
mogelijk een Vriend LARGE of Vriend te worden van de
CLUB.
Op de volgende pagina leest u meer over de prijzen en r eturn
aan onze vrienden.

Sponsorbord CLUB van 75 in de Annakapel Eusebius (2019)
Afmeting bord van onze Leden CLUB van 75

					

(Bedrijfs)naam B.V.
Afmeting bord vriend LARGE schaal 1:1

(Bedrijfs)naam B.V.
Afmeting bordje vriend, schaal 1:1

VRIEND LARGE

VRIEND

€ 450,- exclusief 21% btw

€ 175,- exclusief 21% btw

éémalige bijdrage in 2021

éémalige bijdrage in 2021

RETURN:

RETURN:

•	plaatsing van uw bedrijfsnaam op de
CLUB van 75 pagina op onze website:
	www.eusebius.nl/over-de-eusebius/
club-van-75/

•	plaatsing van uw bedrijfsnaam op de
CLUB van 75 pagina op onze website:
	www.eusebius.nl/over-de-eusebius/
club-van-75/

• CLUB netwerkborrels en
informatieve bijeenkomsten met borrel
(voor twee personen)

• CLUB netwerkborrels en
informatieve bijeenkomsten met borrel
Uitnodiging voor één persoon.

•	bedrijfsnaam op sponsorbord Annakapel
in formaat vriend LARGE, zie op de vorige
pagina het formaat 1:1.

•	bedrijfsnaam op sponsorbord Annakapel
in formaat vriend VRIEND, zie op de
vorige pagina het formaat 1:1.

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 Meike Verhagen.
Per mail: meike.verhagen@eusebius.nl
of telefonisch: 06-22940561.
Zie ook de website:
https://eusebius.nl/over-de-eusebius/
club-van-75/

Stichting Eusebius Arnhem
Kerkplein 1
6811 EB ARNHEM

Inschrijven kan o.a. door het gewenste
formulier te downloaden van de website,
na het invullen kunt u deze mailen naar
meike.verhagen@eusebius.nl .

contactpersoon:
Meike Verhagen
meike.verhagen@eusebius.nl
06-22940561

