Comité van aanbeveling
De heer J.T. Wolleswinkel,
voorzitter (DPC) Dutch Poultry Centre
De heer P.C.M. Simons,
voorzitter Stichting Bevordering Pluimvee Wetenschappen
en ambassadeur van (DPC) Dutch Poultry Centre
De heer G.J. Oplaat,
voorzitter van Nepluvi
De heer G.W. Tijmensen,
voormalig wethouder gemeente Barneveld
Onze actie wordt in een aanbevelingsbrief van harte aanbevolen
door:
Annie Schreijer - Pierik
(CDA/EVP-Fractie)
Lid van het Europees Parlement

Contactinformatie

Een bijzondere plek met uitgebreide
Hessenweg 2a, 3771 RB Barneveld
De heer C. Floorijp, voorzitter

kennis over de geschiedenis

Telefoon: 0342 417400 en 06 53932754
Email:
-Vragen over nieuwbouw: nieuwbouwpluimveemuseum@gmail.com
-Pluimveemuseum: info@pluimveemuseum.nl
Internet: www.pluimveemuseum.nl
IBAN: NL 15 RABO 3496 6892 50
tnv: St. Ned. Museum voor de Pluimveehouderij Nieuwbouw

en de toekomst van de
Nederlandse Pluimveesector
in al haar facetten

Onze visie

Over ons museum
00

Een levendig museum: verfrissend,
altijd verrassend voor jong en oud

Een vraagbaak en wetenschappelijke
ontmoetingsruimte zijn voor de gehele pluimveesector

Een interessant beeld over de ontwikkeling
van de pluimveesector vroeger en nu in
nauwe samenwerking met de sector, die
een belangrijke bijdrage levert aan de
economie

Uniek zijn en blijven in de wereld

Een hoendertuin met 20 Oudhollandse kippenrassen en kuikens
Speelse educatie met speurbrieven, kinderkippenclub, leskoffers
voor scholen en rondleidingen
Sponsorarrangementen, vergaderruimten, gratis parkeren

Ons bestaansrecht borgen voor de toekomst
Bouw van een klimatologische geschikte expositie ruimte.
Om onze kunst veilig te kunnen exposeren en ons archief
verantwoord op te slaan.
Bouw van een winterhuisvesting
voor de verschillende Hollandse kippenrassen.
Om de bezoekers ook in de winter van het levend erfgoed
(Oud Hollandse Rassen) te laten genieten.

Ruim 100 enthousiaste, allround en positief ingestelde vrijwilligers
Tevreden publiek over de veelzijdigheid aan bijzondere informatie,
de afwisseling en…..de gastvrijheid!

Financiële wensen

Waarom ons sponsoren
De kosten van de uitbreiding kunnen we helaas niet
alleen uit de exploitatie opbrengen. Daarom zoeken
wij financiële steun.
Wilt u ons steunen?

Casco0bouwkosten twee hallen
Inrichtingskosten

€

550.000

€

527.000

- Informeer naar ons uitgebreide sponsorpakket.

Zonnepanelen

€

95.000

- Individuele afspraken kunnen gemaakt worden.

Totale bouwkosten

€ 1.172.000

Aangevraagde bijdrage:
provincie Gelderland
gemeente Barneveld

Het Nederlands Pluimveemuseum is een geregistreerd
museum en een Culturele ANBI instelling (Culturele
Algemeen Nut Beogende Instelling).

€
€

400.000
200.000

Voor giften aan culturele ANBI’s geldt een extra
giftenaftrek:

Via werving van sponsoren,
subsidies en giften

€

297.000

Lening bij de bank

€

100.000

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting
vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken
in de aangifte vennootschapsbelasting.

Uit eigen middelen

€

75.000

Bijdrage inzet vrijwilligers

€

100.000

Totale baten

€ 1.172.000

Particulieren mogen in de aangifte inkomsten-belasting
1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
De naam van de sponsoren worden bij de nieuwe
expositieruimten vermeld.

