We vissen
naar Vrienden!

vereniging voor
beeldend kunstenaars

Kunstenaarsvereniging De Vishal is een toonaangevende speler
binnen de Haarlemse hedendaagse kunst. Mede dankzij de steun
van haar Vrienden! Maar we breiden onze Vriendenkring graag uit.
Word ook Vriend van De Vishal en dompel u onder in een wisselend
expositieaanbod, ontmoet professionele kunstenaars en geniet van
inspirerende culturele activiteiten.
De Vishal is sinds 1993 een bloeiende kunstenaarsvereniging op een fantastische locatie
aan de Grote Markt. Jaarlijks organiseren we
circa tien gevarieerde en bovendien gratis
toegankelijke exposities, waar ruim 50.000
bezoekers op afkomen. Daarmee is De Vishal
een van de tien meest bezochte culturele
instellingen van Haarlem!

• Een aantrekkelijk educatief programma
voor het basis- en voortgezet onderwijs
• Samenwerkingen met belangrijke culturele
instellingen en nieuwe initiatieven

Als Vriend van De Vishal helpt u onze ambities
waar te maken en levert u een onmisbare
bijdrage aan:
• De hedendaagse professionele kunst in
Haarlem en omstreken en De Vishal als
expositieruimte voor beeldende kunst
in het bijzonder
• Waardevolle tentoonstellingen en
culturele activiteiten

Als dank voor uw steun geniet u een
groot aantal privileges:
• Exclusieve uitnodigingen voor alle previews
van de tentoonstellingen in de Vishal met een
inleidende artist talk door de exposerende
kunstenaars
• Uitnodigingen voor alle officiële openingen
van de tentoonstellingen
•(Gereduceerde) toegang tot kunstexcursies,

De leden van De Vishal hebben veel voor u in
petto en laten u dat graag beleven. Voor maar
€35 per jaar bent u al Vriend van De Vishal!

atelierbezoeken en speciale activiteiten,
die De Vishal zelf of samen met haar
culturele partners organiseert
• Uitnodiging voor de jaarlijkse VISBORREL
voor Vrienden en sponsoren
• 5% korting op kunstaankopen in (bijna alle)
ateliers van Vishal-leden
• U wordt op de hoogte gehouden van alle
nieuwtjes, activiteiten en exposities
• Het Vrienden-lidmaatschap geldt voor uzelf
én een introducé per bezochte bijeenkomst
Fiscale voordelen
Voor €35 per jaar (tot wederopzegging) bent u
Vriend van De Vishal. Kiest u ervoor een aantal
achtereenvolgende jaren of voor een hoger

Als Vriend van De Vishal
levert u een onmisbare
bijdrage aan de Haarlemse
hedendaagse kunst!

bedrag Vriend te worden? U profiteert dan zelfs
van fiscale voordelen dankzij de ANBI-status
van de Stichting Vrienden van De Vishal. We
informeren u graag over de mogelijkheden en
voordelen die het Vrienden-lidmaatschap biedt.
Om Vriend te worden vult u bijgaande
antwoordkaart in en stuurt deze op naar
De Vishal. Of u kunt hem inleveren bij een
van de baliemedewerkers van De Vishal.
U kunt zich ook online aanmelden via
www.devishal.nl/vriend-van-de-vishal.
Na aanmelding nemen we binnen twee weken
contact met u op om u te informeren over
de mogelijkheden en de voordelen van de
ANBI-status.

Ik word Vriend van
De Vishal en steun
hedendaagse kunst

Uw
Postzegel
hier

Ja. ik word graag Vriend van De Vishal.
Ik betaal jaarlijks tot wederopzegging:
€35,Ik ben bereid meer dan €35,- te schenken (en maak gebruik van de voordelen
van de ANBI-status van de Stichting Vrienden van De Vishal)

Voornaam
Achternaam
Postcode

Plaats

Telefoon

Grote Markt 20

E-mailadres

Datum

De Vishal

Handtekening

2011 RD Haarlem

De Vishal
Grote Markt 20
2011 RD Haarlem
T 023 - 532 68 56
info@devishal.nl
www.devishal.nl
Open op di - za 11 - 17 uur
zon-en feestdagen 13 - 17 uur
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