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Voordelig van cultuur genieten. 
Voor 20 euro per jaar.
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Zot veel cultuur 
voor het hele gezin!

Ben je gek van cultuur en zie je het wel zitten om voordelig van cultuur te genieten?  
Dan moet je beslist een vtbKultuur-pas aanschaffen!  Voor 20 euro ben je een jaar  
lang lid van onze culturele bende. Een vtbKultuur-pas is bovendien geldig voor alle 
inwonende gezinsleden.

Hoe word je lid?
• Surf naar www.vtbkultuur.be/word-lid 

en vul het formulier in of contacteer je 
plaatselijke vtbKultuur-groep. 

• Betaal vervolgens je lidgeld van 20 euro
• Je vtbKultuur-pas wordt daarna per 

post opgestuurd. 
We beloven dat je geen spijt zal krijgen van je 
vtbKultuur-pas!

Jouw voordelen op een rijtje:
- Je maakt deel uit van een groep 

enthousiaste cultuurliefhebbers 
waarmee je samen van cultuur kunt 
genieten.

- Je kan aan alle activiteiten van alle 
vtbKultuur-groepen deelnemen aan 
ledenprijs.  Jaarlijks staan er ongeveer 
2500 vtbKultuur-activiteiten op de 
agenda. Je vindt ze op  
vtbkultuur.be/activiteiten.

- Je krijgt 5 euro korting bij de aankoop 
van een Open Monumentenkaart. Je 
betaalt dan 20 in plaats van 25 euro. 
Met een Open Monumentenkaart 
krijg je toegang tot uitzonderlijke 
erfgoedplaatsen in Vlaanderen en heel 
wat kortingen en voordelen bij meer dan 
250 monumenten in Vlaanderen.

- Je krijgt 6 euro korting bij de aankoop 
van een (nieuwe) Museumpas. Je betaalt 
dan 53 in plaats van 59 euro om een jaar 
lang de permanente tentoonstellingen 
van meer  dan 170 musea gratis te 
bezoeken. Ook heel wat tijdelijke 
tentoonstellingen kan je gratis of met 
fikse korting bezoeken.

- Je krijgt 10 % korting in de webshop van 
Uitgeverij Lannoo.

- Je krijgt korting op een toegangsticket 
voor Arboretum Kalmthout, Atelier 
Raveel Machelen-aan-de-Leie, Freedom 
Museum Ramskapelle, Historium 
Brugge, KBR Museum Brussel, Mudel 
Museum voor Deinze en de Leiestreek, 
MuseOs en Abdijmuseum Ten Duinen 
Koksijde, Museum Dhondt-Dhaenens 
Deurle, Museumhuis Lucien De 
Gheus Poperinge, Parcum Leuven, 
Sealife Blankenberge, Stichting Folon 
Terhulpen, Tabaksmuseum Wervik, 
Tentoonstellingen CC Scharpoord 
Knokke-Heist, Verbeke Foundation 
Kemzeke, Yper Museum en In Flanders 
Fields Museum in Ieper …

- Bovenop dit alles kunnen we regelmatig 
extraatjes aanbieden zoals korting 
voor tijdelijke tentoonstellingen en 
evenementen.

- Je krijgt minstens 4 keer per jaar 
de nationale nieuwsbrief boordevol 
culturele inspiratie in je mailbox. 

Check de volledige, actuele lijst  met
voordelen op vtbkultuur.be/ledenvoordelen.
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