HET HELENE KRÖLLER-MÜLLER FONDS: PERSOONLIJK BETROKKEN
Het Kröller-Müller Museum is het levenswerk van Helene Kröller-Müller. Tussen 1907 en 1922 koopt
zij samen met haar man Anton Kröller bijna 11.500 kunstwerken aan. In 1938 opent Helene haar
‘museumhuis’, waardoor de collectie voor de toekomst én voor het grote publiek toegankelijk wordt.
In de zomer van 2013 is het Helene Kröller-Müller Fonds opgericht, als steunstichting van het KröllerMüller Museum. Om projecten van het museum mogelijk te maken, die niet uit de museumexploitatie
gefinancierd kunnen worden, maar van grote betekenis zijn voor het publiek van nu en van de
toekomst en voor de positie en reputatie van het museum. Via giften aan het fonds kan je het
museum steunen en betrokken zijn bij de activiteiten van het museum.
De kunstwerken op hun best tonen; grote, spraakmakende tentoonstellingen organiseren;
kinderen en jongeren laten ervaren dat je op kunst nooit uitgekeken raakt. Dat zijn de drie doelen
die het Helene Kröller-Müller Fonds zich heeft gesteld. Concreet betekent dit dat het fonds
ondersteuning biedt aan belangrijke en kostbare restauraties, overzichtstentoonstellingen en
educatieve projecten. Vrienden en relaties van het echtpaar Kröller-Müller doneerden destijds
jaarlijks vijfhonderd gulden of meer aan het museum. Helene noemden haar donateurs Gulden
boekers. In 2013 is de club van Gulden boekers ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarige jubileum
van het Kröller-Müller Museum in ere hersteld. Particulieren en bedrijven die het museum en de kunst
een warm hart toedragen, kunnen zelf lid worden van zo’n exclusief gezelschap van begunstigers door
Gulden boeker, Zilveren boeker of Bronzen boeker te worden.

FONDS OP NAAM, LEGAAT EN ERFSTELLING
Naast het boekerschap bestaat de mogelijkheid om een bijdrage te doen door middel van een fonds
op naam, legaat of een erfstelling. Deze bijdrages worden veelal toegespitst op grote kunstaankopen
en lange termijn ambities van het Kröller-Müller Museum en vallen daarom buiten de activiteiten van
het Helene Kröller-Müller Fonds. In een persoonlijk gesprek vertellen wij je graag meer over de
ambities en grote projecten van het museum.
Geefprogramma van het Helene Kröller-Müller Fonds:
bronzen, zilveren en gulden boekers
Brons € 5.000; eenmalig of vijf keer € 1.000 per jaar
Je doet een substantiële bijdrage aan de door het fonds opgestelde doelen.
• Je geniet belastingvoordeel in het kader van de Geefwet.
• Je ontvangt een boekerspas, die gratis entree geeft voor twee personen voor het museum en het
Nationale Park De Hoge Veluwe.
• Je wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Helene Kröller-Müller dag op 11 februari (geboortedag van
Helene Kröller-Müller).
• Je ontvangt uitnodigingen voor voorbezichtigingen van grote tentoonstellingen.
• Jouw naam wordt – als je dat op prijs stelt - vermeld op het sponsorbord bij de entree.
• Jouw naam wordt vereeuwigd in het Gulden Boek.
Zilver € 12.500; eenmalig of vijf keer € 2.500 per jaar
Je doet een substantiële bijdrage aan de door het fonds opgestelde doelen en kunt ervoor kiezen om
de bijdrage aan een specifiek project te verbinden.
• Je ontvangt alle voordelen van het Bronzen boekerschap.
• Bijdrage kan geoormerkt worden voor een van de projectdoelen.
• Je ontvangt de uitnodiging voor exclusieve ‘boekersreizen’.
• Je ontvangt 10% korting op de huur van ruimtes voor exclusieve ontvangsten tijdens en na
reguliere openingstijden van het museum.
Gulden € 25.000; eenmalig of vijf keer €5.000 per jaar (of meer)
Je doet een substantiële bijdrage aan de door het fonds opgestelde doelen en kunt ervoor kiezen om
betrokken te worden bij een project. Waar mogelijk kan jouw bijdrage gebruikt worden om een
project volledig te financieren.
• Je ontvangt alle voordelen van het Bronzen en Zilveren boekerschap.
• Je ontvangt uitnodigingen voor exclusieve bezoeken aan het restauratieatelier en depot.
• Je krijgt 20% korting op de huur van ruimtes voor exclusieve ontvangsten tijdens en na reguliere
openingstijden van het museum.
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