Adopteer een paar klompen
Waarom willen wij graag dat u een paar klompen adopteert?
Dit Internationaal Klompenmuseum is op 19 mei 1990 geopend.
De broers Eiso en Egbert Wietzes, de laatste klompenmakers in Eelde, waren naast
klompenmaker ook klompenverzamelaar. Hun internationale collectie van ± 600 paar
klompen is de basis geweest voor het museum.
Het Internationaal Klompenmuseum bezit de belangrijkste en grootste collectie
Klompen, schoeisel met houten zool en houten zolen ter wereld
De collectie wordt nog steeds aangevuld met giften en aankopen en bestaat nu uit
plusminus 2.800 paar klompen uit meer dan 40 landen.
In 2009 heeft het bestuur van het museum een grote collectie, bijna 600 paar, unieke
klompen uit Frankrijk aan kunnen kopen.
Het museum wordt draaiende gehouden door ongeveer 70 onbetaalde medewerkers.
Het Klompenmuseum ontvangt geen structurele subsidie van gemeente of provincie.
Voor projecten van omvang wordt financiële ondersteuning gevraagd aan overheden,
fondsen en anderen.
Het museum moet alles bekostigen uit de inkomsten van:
Entree, winkelverkopen, koffie/thee verkopen, Vrienden, lezingen op locatie
Wat kost het adopteren van paar klompen?
Nederlandse klompen
€ 50,00 per jaar - Categorie A
Buitenlandse klompen
€ 100,00 per jaar - Categorie B
Speciale klompen
€ 250,00 per jaar - Categorie C
Wat ontvangt u hiervoor terug?
- gratis toegang voor 4 personen tot het Internationaal Klompenmuseum
- 2x per jaar de Nieuwsbrief - Museumberichten
- speciale dag, na de opening van een nieuwe expositie, met een hapje en drankje
- een ingelijste foto van de klompen die u adopteert met uw eigen naam er bij
- u kunt dit, als bedrijf, gebruiken bij uw publiciteit (goodwill).
Natuurlijk heeft het Klompenmuseum veel meer klompen dan de klompen die, in de
koffieruimte, op de wand hangen.

Helpt u ons?
INTERNATIONAAL KLOMPENMUSEUM
Postbus 13, 9765 ZG Paterswolde • Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde • T. (+31)50 30 911 81 • info@klompenmuseum.nl
KVK 41018895, BTW NL804490272B01, IBAN NL47RABO0315856041
www.klompenmuseum.nl

Adopteer een paar klompen
Kosten van het adopteren van paar klompen?
Nederlandse klompen € 50,00 per jaar - Categorie A
Buitenlandse klompen € 100,00 per jaar - Categorie B
Speciale klompen

€ 250,00 per jaar - Categorie C

□ Ja, wij adopteren een paar klompen.
Wij kiezen voor:
□ Categorie A
□ Categorie B
□ Categorie C

€ 50,00 per jaar
€ 100,00 per jaar
€ 250,00 per jaar

Wij doen mee voor:
□ 2 jaar
□ 4 jaar

□ 6 jaar

□ 8 jaar

□ 10 jaar

De klompen zullen niet altijd in de ontvangstruimte blijven hangen.
Wel zal er een lijst in het museum hangen waarop de bedrijven /
privé personen staan die een paar klompen geadopteerd hebben.
Wilt u dit formulier, na het invullen, opsturen naar:
Internationaal Klompenmuseum, Postbus 13, 9765 ZG Paterswolde
Digitaal mag natuurlijk ook naar: info@klompenmuseum.nl
Naam bedrijf: ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Naam contactpersoon: ……………………………….…… …… …………………………………………………………………………………………………………………...…...
Adres: …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………………….…………..
Postcode / woonplaats: ………………………………..

…..…………………………………………………………………………………………………….……………...…..…

Telefoon: ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………....
Website: ……………….……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..……………………………………………..………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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