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Chris Verhalle

Van: vtbKultuur Deinze <deinze@vtbkultuur.be>
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 15:55
Aan: peter.lafosse@telenet.be
Onderwerp: Nieuwsflits vtbKultuur-pas

vtbKultuur Deinze organiseert culturele activiteiten in 

jouw buurt. 
 Bekijk de webversie

 

   

vtbKultuur Deinze 
  

   

  

   

      

De nieuwe vtbKultuur-pas is er! 
  

   

Beste cultuurliefhebber, 

  

U bent in het bezit van een vtbKultuur-pas, aangesloten bij vtbKultuur Deinze? 

U bent deelnemer aan onze activiteiten maar nog geen lid? 

U hebt interesse voor onze activiteiten? 

  

Een culturele vereniging kan niet leven zonder leden. Daarom deze oproep om vtbKultuur te 

steunen. Wij kunnen wel degelijk overleven dankzij jullie steun. En die steun kan je geven door 

een vtbKultuur-pas aan te schaffen. 

Een vtbKultuur-pas is de lidkaart van vtbKultuur. 

Voor 20 euro bent u met uw hele gezin (zelfde adres) een jaar lang lid van vtbKultuur (nieuwe 

formule). 
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Wie nog geen lid was of zijn lidmaatschap wil verlengen, kan vanaf nu aansluiten 

via www.vtbkultuur.be/deinze, doorklikken naar 'Lid worden'  of 

door storting van 20 euro op rekeningnummer : 

BE76 7370 3488 6495  met vermelding 'lidgeld 2021' op naam van vtbKultuur Deinze. 
  

   

 

 

 

 

BELANGRIJK: Vanaf 1 januari 2021 zijn VAB-leden niet langer 

automatisch lid van vtbKultuur. Wensen deze leden verder te 

genieten van vtbKultuur, dienen zij zich ook lid te maken van 

vtbKultuur. 

   

Alle voordelen op een rijtje 
 Je maakt deel uit van een groep enthousiaste cultuurliefhebbers waarmee je samen 

van cultuur kunt genieten. 

 Je neemt aan alle activiteiten van vtbKultuur Deinze deel aan ledenprijs. 

 Alle activiteiten van onze vtbKultuur-collega’s elders zijn voor jou toegankelijk aan 

ledenprijs. Jaarlijks organiseren we allemaal samen ongeveer 2500 vtbKultuur-

activiteiten. Je vindt ze op www.vtbkultuur.be/activiteiten. 

 Je krijgt 5 euro korting bij de aankoop van een Open Monumentenkaart. Je betaalt 

dan 20 in plaats van 25 euro en krijgt toegang tot uitzonderlijke erfgoedplaatsen in 

Vlaanderen en 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 
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 Je krijgt regelmatig extra voordelen zoals mooie kortingen voor unieke 

voorstellingen of evenementen. 

Hoe je de Museumpas, de Open Monumentenkaart en onze tijdelijke voordelen kan verkrijgen, 

staat beschreven in de brief die we meesturen met de lidkaart. 
  

   

  

   

 

 

 
Facebook vtbKultuur Deinze 

 

 

 

 

 
Website vtbKultuur Deinze

    

   

Deze e-mail is verstuurd aan peter.lafosse@telenet.be. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u deinze@vtbkultuur.be toe aan uw adresboek. 
 

   

 


