
Kijk op www.jenevervrienden.nl

Ja!
Ik word Vriend 
van het Nationaal 
Jenevermuseum 
Schiedam

Vul hier uw contactgegevens in en maak uw vriendschap 
compleet. 

Lever het formulier in bij het Jenevermuseum of stuur het 
in een gefrankeerde envelop naar: Ledenadministratie 
Vrienden van het Jenevermuseum, t.a.v. Bert Steenbergen,
Jan van Zutphenstraat 14, 3119 BP Schiedam.      
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 De heer      Mevrouw

Voorletters

Voornaam / achternaam

Adres

Postcode / woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Datum van aanmelding

 

Invullen alleen voor gebruik van duopas door partner 
 

 De heer      Mevrouw

Voorletters

Voornaam / achternaam

E-mailadres (indien van toepassing)

 

‘t Jenevermuseum 
zoekt vrienden 
met smaak



Rijke historie 
wordt vervolgd...
Wandelend langs de Lange Haven en rond kijkend 
in het Jenevermuseum proef je de sfeer van het 
Schiedams cultureel erfgoed: de jenever. 

Als Vriend van het Jenevermuseum kunt u erva
ren dat de rijke historie ‘wordt vervolgd’. Het 
museumvandegoedesmaak biedt interessante 
tentoonstellingen, gezellige activiteiten en een 
uitstekende variatie (soms hele nieuwe) borrels…

De Vereniging Vrienden van het Jenever
museum bestaat sinds 2004. Het belangrijkste 
doel is het bevorderen van de groei en bloei 
van het Jenevermuseum. Wij doen dat door 
ambassadeur van het museum te zijn, door het 
‘uitdragen’ van het museum binnen en buiten 
Schiedam. Ook door support aan het museum 
te verlenen. 

Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk 
bij activiteiten, advies aan 
de directie, financiële 
ondersteuning, enz.  

Onze ambities vragen om een stevige vereniging 
met een fors aantal leden. De Vrienden van het 
Jenevermuseum komen niet alleen uit Schiedam 
maar uit het gehele land en zelfs uit de Verenigde 
Staten en Australië. Wat betekent het concreet om 
lid te zijn van de vereniging?

 Gratis toegang tot het Jenevermuseum

 Informatie o.a. door de nieuwsbrief 
Gedistilleerd

 Drie à vier aantrekkelijke activiteiten per jaar

 De jaarlijks Vriendenfles tegen een 
‘vriendenprijs’

 Korting op de workshop Samen Stoken. 

U kunt onze sociëteit De Locomotief bezoe ken 
en excursies maken naar interessante distilleer-
derijen. Natuurlijk kunt u zich als vrijwilliger ook 
daadwerkelijk inzetten bij activiteiten van het de 
vereniging of het museum.  

Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich via 
de rechter pagina of via www.jenevervrienden.nl  
opgeven voor het lidmaatschap.

Wat bieden wij onze Vrienden?

En kies voor het volgende lidmaatschap:

  Vriend (€ 30,00 per jaar)
  Duopas (€ 42,50 per jaar)
  Vriend met Vriendenfles (€ 59,50 per jaar)
  Duopas met Vriendenfles (€ 72,00 per jaar)
  Duopas met twee Vriendenflessen (€ 101,50 per jaar)

Toelichting: De contributie voor het gewone lidmaatschap 
(Vriend) bedraagt € 30,00 per jaar. 

Als uw partner (waarmee u samen op hetzelfde adres woont) 
ook lid wil worden, kunt u kiezen voor een Duopas. U betaalt 
dan samen € 42,50 per jaar.

Wilt u daarnaast eenmaal per jaar de exclusieve Vriendenfles 
ontvangen, dan betaalt u € 29,50 extra per jaar. U kiest in dat 
geval voor de combinatie ‘Vriend met Vriendenfles’ of ‘Duopas 
met Vriendenfles’ of ‘Duopas met twee Vriendenflessen’. 

Als u niet automatisch wilt laten incasseren, kunt u 
binnen 14 dagen het bedrag overboeken op de rekening 
NL 44 INGB 0004 8738 66 t.n.v. de Penningmeester  
van de Vrienden van het Jenevermuseum onder 
vermelding van het type vriendschap. 

  Hierbij machtig ik de Vereniging Vrienden van 
het Jenevermuseum om jaarlijks het aangegeven 
bedrag van mijn rekening af te schrijven. 

IBAN-nummer

Datum

Handtekening

Ja!
Ik word Vriend 
van het Nationaal 
Jenevermuseum 
Schiedam


