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Introductie Biesbosch MuseumEiland
In 2014/2015 heeft het Biesbosch Museum een grote toekomstgerichte stap gezet:
het museumgebouw is uitgebreid (duurzaam) en de vaste binnen-expositie is opnieuw
vormgegeven. Het buitengedeelte van het nieuw gevormde eiland is deels ingericht als
zoetwatergetijdenpark waar natuurkunst, gecombineerd met water, getij, natuur en
omgeving optimaal beleefbaar zijn. Daarnaast is in het buitengedeelte de Biesbosch
Beleving gesitueerd (een schaalmodel van 30m x 30 m van de Biesbosch met polders,
dijken en stromen) die de waterhuishoudkundige werking en het belang van dit gebied
inzichtelijk maakt. We richten ons met deze exposities op diverse doelgroepen:
o.a. jeugd + professionele bezoekers. Het museum is een fysieke en mentale poort naar
Nationaal Park de Biesbosch.
Door bovengenoemde ontwikkeling is het Biesbosch MuseumEiland (inter)nationaal op
de kaart gezet, met specifieke aandacht voor de steeds grotere rol die de
waterbeheersing in de Biesbosch speelt voor de veiligheid van Nederland en het
voorbeeld dat wij daarmee zijn voor andere landen die strijd tegen het water leveren.
Activiteiten
Door de uitbreiding met o.a. een horecavleugel, zijn veel meer activiteiten in en om
het Biesbosch MuseumEiland mogelijk. Vergaderen en lunchen, een zakelijke
aangeklede borrel, een ‘heidag’ met uw managementteam met eventueel een sessie op
buitenmuseum De Pannekoek, varen + museumbezoek als personeelsuitje inclusief
koffie/thee/gebak en/of lunch, etc. Graag bespreken wij uw wensen en onze
mogelijkheden in een persoonlijk gesprek met u.
Bezoekersaantallen
In 2017 ontving het Biesbosch MuseumEiland zo’n 65.000 betalende bezoekers: een
verdubbeling van het bezoekersaantal ten opzichte van het oude museum. Daarnaast
bezochten ruim 45.000 mensen het bezoekerscentrum en/of ons restaurant.
Duurzaamheid
Het Biesbosch MuseumEiland is Green Key gecertificeerd, niveau goud. Green Key is hét
internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche
en zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het
milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zo maken
wij bijvoorbeeld zo veel mogelijk gebruik van fairtrade, biologische en streekproducten
en is al onze verlichting LED.
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Doel
Door een actief sponsorbeleid willen wij, via het genereren van een derde geldstroom,
de exploitatie van het museum versterken.
We zien daarbij graag dat onze sponsors meer betrokken raken bij het museum en
proberen daarom onze sponsors te enthousiasmeren en te stimuleren om het museum
regelmatig te bezoeken met (zaken)relaties. Wij bieden hiertoe (naast de diverse
tentoonstellingen waar de nadruk ligt op de cultuurhistorie en de betekenis van de
Biesbosch) een moderne, representatieve vergaderlocatie en een aangename
horecagelegenheid. Dit alles in een schitterend vergroend en duurzaam gebouw dat
zich als landart object voegt in het omringende landschap.
Sponsoropzet:
Als sponsor kunt u uit de volgende categorieën kiezen.
Elke categorie heeft zijn eigen privileges.
IJsvogel
€
250,00 per jaar
Ree
€
500,00 per jaar
Bever
€
1.250,00 per jaar
Steur
€
2.500,00 per jaar
Zeearend
€
5.000,00 per jaar
Banksponsor
€
500,00 per jaar
- Bedragen zijn exclusief 21% BTW

Zichtbaarheid sponsors
We hebben ervoor gekozen om onze sponsors op één prominente locatie te noemen:
een sponsoruiting op 2 beeldschermen in de centrale hal/bezoekerscentrum van het
museumgebouw. Vermelding geschiedt gedurende de looptijd van het sponsorcontract
(standaard vijf jaar).
Aanbieden van sponsorpakket
Als dank voor uw financiële steun bieden wij per sponsorcategorie een vast pakket met
tegenprestaties (zie pagina 6 en verder). We hopen hiermee uw betrokkenheid bij het
museum te vergroten.
Banksponsors
Wellicht voelt u meer voor het sponsoren van een bankje op het Biesbosch
MuseumEiland. Naamsvermelding gebeurt dan via een bordje bij het betreffende
bankje gedurende de looptijd van het sponsorcontract (standaard vijf jaar).
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Geefwet
Bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen die door
de Belastingdienst zijn aangemerkt als culturele ANBI. Er moet aan een aantal
voorwaarden worden voldaan. Twee soorten belasting spelen een rol: de
vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.
Zakelijke betaling
Over het algemeen zal een bedrijf een zakelijk belang hebben bij een betaling. Dat is
bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een concrete tegenprestatie, zoals bij
sponsoring. Per geval zal aan de hand van de feiten en omstandigheden moeten worden
beoordeeld of het om zakelijke kosten of een gift gaat. Dit laatste is van belang omdat
zakelijke betalingen als normale kostenpost volledig aftrekbaar zijn voor de
vennootschapsbelasting, zonder drempel of maximum. De betaling heeft dan het
karakter van een bedrijfslast.
VOORBEELD: Een bedrijf betaalt een bedrag van € 5.000,00 (excl. BTW) aan een ANBI.
In ruil daarvoor wordt de naam van het bedrijf vermeld in een aantal publicaties van
de instelling. De betaling is aftrekbaar van de grondslag voor de
vennootschapsbelasting (maximaal 25%). De netto kosten bedragen dan € 3.750,00 De
culturele instelling moet omzetbelasting (BTW) in rekening brengen over € 5.000,00 en
factureert 21% extra. In dit geval is dat € 1.050,00. Voor een bedrijf is BTW in veel
gevallen aftrekbaar.
Gift
Als een bedrijf een niet-zakelijke betaling aan een ANBI verricht, kan het bedrijf
mogelijk een beroep doen op de giftenaftrek. BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen
kunnen giften aan ANBI’s aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Met ingang van
1 januari 2012 geldt voor giften, ook in natura, een aftrekpercentage van 50% van de
fiscale winst, met een maximum van € 100.000,00.
Voorbeeld A
Gift aan culturele ANBI
Verhoging 50%
Aftrekbaar bedrag

€
€
€

2.000,00
1.000,00 +
3.000,00

Voorbeeld B
Gift aan culturele ANBI
Verhoging 50%, maar maximaal
Aftrekbaar bedrag

€
€
€

7.000,00
2.500,00 +
9.500,00

Bron: Brochure ‘Cultuur, daar geef je om’. Tekst: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
in afstemming met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst.
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SPONSORPAKKETTEN:
Wij bieden u de volgende sponsorpakketten aan:
IJsvogel
Ree
Bever
Steur
Zeearend
Hoofdsponsor
Banksponsor

€
250,00 per jaar
€
500,00 per jaar
€ 1.250,00 per jaar
€ 2.500,00 per jaar
€ 5.000,00 per jaar
€ 20.000,00 per jaar
€
500,00 per jaar

De bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Een beschrijving van de privileges per sponsorpakket staat op de volgende pagina’s.
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IJSVOGEL, € 250,00 per jaar:
Als ijsvogel-sponsor heeft u de volgende privileges:
Entreepas voor 2 personen, geldig gedurende sponsorperiode
Naamsvermelding in sponsoruiting bezoekerscentrum museum
Naamsvermelding op de website
Digitale nieuwsbrief
Uitnodiging voor opening wisselexposities
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REE, € 500,00 per jaar:
Als ree-sponsor heeft u de volgende privileges:
10% korting op de huur van vergaderruimte
Exclusieve mogelijkheid rondleiding relaties
Entreepassen voor 2 personen, geldig gedurende sponsorperiode
Jaarlijks 2 vrijkaarten voor het museum + vaartocht met de fluisterboot
Naamsvermelding in sponsoruiting bezoekerscentrum museum
Naamsvermelding op de website
Digitale nieuwsbrief
Uitnodiging voor opening wisselexposities

7

BEVER, € 1.250,00 per jaar:
Als bever-sponsor heeft u de volgende privileges:
20% korting op de huur van vergaderruimte
Exclusieve mogelijkheid rondleiding relaties
Entreepassen voor 3 personen, geldig gedurende sponsorperiode
Jaarlijks 4 vrijkaarten voor het museum + vaartocht met de fluisterboot
Naamsvermelding in sponsoruiting bezoekerscentrum museum
Naamsvermelding + logo op de website
Digitale nieuwsbrief
Uitnodiging voor opening wisselexposities
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STEUR, € 2.500,00 per jaar:
Als steur-sponsor heeft u de volgende privileges
2 dagdelen per jaar gratis gebruikmaken van een vergaderruimte (exclusief catering)
met museumrondleiding door directeur
Daarna 25% korting op de huur van vergaderruimte
Exclusieve mogelijkheid rondleiding relaties
Entreepassen voor 4 personen, geldig gedurende sponsorperiode
Jaarlijks 6 vrijkaarten voor het museum + vaartocht met de fluisterboot
Naamsvermelding in sponsoruiting bezoekerscentrum museum
Naamsvermelding + logo op de website
Digitale nieuwsbrief
Uitnodiging voor opening wisselexposities

© Jelger Herder
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ZEEAREND, € 5.000,00 per jaar:
Als zeearend-sponsor heeft u de volgende privileges:
4 dagdelen per jaar gratis gebruikmaken van een vergaderruimte (exclusief catering)
met museumrondleiding door directeur
Daarna 25% korting op de huur van vergaderruimte
Exclusieve mogelijkheid rondleiding relaties
Entreepassen voor 8 personen, geldig gedurende sponsorperiode
Jaarlijks 12 vrijkaarten voor het museum + vaartocht met de fluisterboot
Naamsvermelding in sponsoruiting bezoekerscentrum museum
Exclusieve bruikleen uit depot museum c.q. mini-expositie op eigen locatie
Naamsvermelding + logo op de website
Digitale nieuwsbrief
Uitnodiging voor opening wisselexposities
Partnerlogo t.b.v. communicatie-uitingen
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HOOFDSPONSOR, € 20.000,00 per jaar:
Als hoofdsponsor heeft u de volgende privileges:
4 dagdelen per jaar gratis gebruikmaken van een vergaderruimte (exclusief catering)
met museumrondleiding door directeur
Daarna 25% korting op de huur van vergaderruimte
Exclusieve mogelijkheid rondleiding relaties
Entreepassen voor 8 personen, geldig gedurende sponsorperiode
Jaarlijks 12 vrijkaarten voor het museum + vaartocht met de fluisterboot
Naamsvermelding in sponsoruiting bezoekerscentrum museum
Exclusieve bruikleen uit depot museum c.q. mini-expositie op eigen locatie
Naamsvermelding + logo op de website
Digitale nieuwsbrief
Uitnodiging voor opening wisselexposities
Partnerlogo t.b.v. communicatie-uitingen
Nader te bepalen activiteit/evenement (maatwerk)
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BANK-SPONSOR, € 500,00 PER JAAR
Als bank-sponsor heeft u de volgende privileges:
Naamsvermelding op de website
Naamsvermelding op het betreffende bankje [‘Gesponsord door …………………’]
Digitale nieuwsbrief
Locatie:
De banken staan langs het pad naar de hoofdentree, nabij de Biesbosch Beleving en
langs het wandelpad door het zoetwatergetijdenpark achter op het eiland.

12

GEGEVENS BIESBOSCH MUSEUMEILAND
Organisatie
Adres
Telefoon
Webadres
Contactpersoon
E-mailadres
Werkdagen
Bankrekening

:
:
:
:
:
:
:
:

Stichting Biesbosch MuseumEiland
Hilweg 2, 4251 MT WERKENDAM
0183 – 50 40 09
www.biesboschmuseumeiland.nl
mevrouw I.P. Koops
ingrid@biesboschmuseumeiland.nl
maandag hele dag, dinsdag en donderdag tot 13.00 uur
NL96 RABO 0368 7362 61

Stichting Biesbosch MuseumEiland is een particuliere stichting die in 1974 is opgericht.
Het bestuur bestaat uit:
Y.C.M.G. de Boer
R. van Diem
H.J.A. Verhagen
Ing. G.L. van Hiele

voorzitter
penningmeester
secretaris

P.C.H. Van Beek (directeur)

bestuursadviseur

Doelstelling van de stichting is:
De bevordering van de oprichting, instandhouding en uitbreiding van een museum voor de
Biesbosch.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het inzamelen van gelden;
- het bevorderen dat de collectie van het museum wordt onderhouden en uitgebreid door
aankoop, schenking en (langdurige) bruiklenen;
- het geven van bekendheid aan het museum en het stimuleren van bezoek aan de exposities
van het museum en het daarbij behorende buitenmuseum bestaande uit grienden en
rietgorzen.
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Doel/missie:
“Over-leven” in de Biesbosch. Inzicht geven in het ontstaan en de (cultuur)geschiedenis van
het gebied.
Het verleden en heden van het gebied en zijn bewoners zijn zo boeiend, belangwekkend en
indrukwekkend dat zij ook in de toekomst onze aandacht en respect verdienen. Die toekomst
zelf krijgt haar meest optimale vorm als wordt voortgebouwd op de ervaringslessen uit het
verleden. Het Biesbosch MuseumEiland beoogt dit alles in samenhang bijeen te brengen. Door
de bezoeker een ontspannen moment in het heden te bieden, verdiepen zich het begrip en het
respect voor het verleden. Door educatie ontstaat de inspiratie om de toekomst verantwoord
vorm te geven. Respect, Ontspanning, Educatie en Inspiratie (ROEI) zijn de kernbegrippen van
waaruit het Biesbosch MuseumEiland haar functie wil vervullen.
Bestuur en medewerkers van de stichting worden gesteund door een enthousiast team van
vrijwilligers, dat zich op allerlei gebieden verdienstelijk maakt.
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