


SINDS HET 
VOORJAAR 
VAN 2021 IS DE 
BUSINESS CLUB 
VAN FOTOMUSEUM 
AAN HET VRIJTHOF 
OMGETOVERD TOT 
VRIJTHOF CLUB. 
WAT BETEKENT DIT VOOR JOU ALS TROUW

LID VAN DE VOORMALIGE BUSINESS CLUB?

NOU, VOORAL DAT HET ALLEEN MAAR LEUKER

ÉN INTERESSANTER WORDT OM LID TE ZIJN

EN LID TE BLIJVEN. 

Lid zijn van Vrijthof Club betekent 

niet langer meer lid zijn een 

Business Club waarbij je af en 

toe een gezellige borrel bijwoont. 

Wij geloven dat er in 2021 meer 

behoefte is aan diepgang, focus 

op talent én creativiteit. Daarnaast 

omarmen we onze trotse ligging, pal 

aan het Vrijthof, in het midden van 

Zuid-Limburg. En juist daarom is het 

tijd voor deze verandering: welkom 

bij Vrijthof Club. We zijn trots dat je 

er bij bent.

De inhoud van de pakketten is 

vanzelfsprekend ook veranderd. 

Er zijn betere instapopties voor 

bijvoorbeeld ZZP’ers en start-ups. 

We zoeken graag verrassende 

verbindingen op in verschillende 

hoeken van de zakenwereld van 

Zuid-Limburg. Van grote, lang 

draaiende bedrijven in bijvoorbeeld 

de advocatuur of financiële 

dienstverlening tot jonge, creatieve 

talenten die als ZZP’er de wereld 

een beetje mooier maken. Ook 

hoteliers en culinaire ondernemers 

kunnen zich bij ons aansluiten. 

Een bijzondere kruisbestuiving 

van mensen met een hart voor 

fotografie en de culturele sector. 

Hierdoor wordt de Vrijthof Club een 

combinatie van interessante mensen 

met verschillende achtergronden. 

Het pakket dat je van ons gewend 

bent heeft een flinke upgrade gehad. 

Maar daar bovenop kun je zelfs nog 

voor een exclusiever lidmaatschap 

kiezen, het pakket ‘Portret’ is voor 

de meest toegewijde en betrokken 

leden een mooie upgrade. Tevens 

kan er altijd aan tafel gezeten 

worden om naar maatwerk te kijken. 

Dat is nou precies waar wij ons 

voor willen inzetten! Kortom: voor 

ieder wat wils die graag kracht wil 

bijzetten aan het Fotomuseum aan 

het Vrijthof én op zoek is naar een 

ambitieus en creatief alternatief voor 

de welbekende Business Club.
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VRIJTHOF CLUB
PAKKETTEN

POLAROID
€ 500,- per jaar

• Nieuwsbrief met interessante nieuwtjes 
over Vrijthof Club, geplande evenementen en 
tentoonstellingen in het Fotomuseum aan het 

Vrijthof.

• Het hele jaar door gratis toegang
Fotomuseum aan het Vrijthof voor 2 personen

• Uitnodiging openingen voor 2 personen

• Zichtbaarheid op creatieve wijze in het 
museum

• Twee keer per jaar ledenactiviteit (denk aan 
gastlezing van mede-lid) bij Fotomuseum aan 

het Vrijthof

PORTRET
€ 2.500,- per jaar

• Nieuwsbrief met interessante nieuwtjes 
over Vrijthof Club, geplande evenementen en 
tentoonstellingen in het Fotomuseum aan het 

Vrijthof.

• Het hele jaar door gratis toegang 
Fotomuseum aan het Vrijthof voor 2 personen

• Uitnodiging exclusieve opening voor 2 
personen (onder leiding van de fotograaf )

• Zichtbaarheid op creatieve wijze in het 
museum

• Twee keer per jaar ledenactiviteit (denk aan 
gastlezing van mede-lid) bij Fotomuseum aan 

het Vrijthof

• Eén keer in de twee jaar een bezoek aan 
ander fotomuseum samen met leden (Portret 

& Panorama)

• Jaarlijks Vrijthofclub diner in Fotomuseum 
aan het Vrijthof voor 2 personen

PANORAMA 

vanaf € 3.250,- per jaar

• Nieuwsbrief met interessante nieuwtjes 
over Vrijthof Club, geplande evenementen en 
tentoonstellingen in het Fotomuseum aan het 

Vrijthof.

• Het hele jaar door gratis toegang 
Fotomuseum

aan het Vrijthof vanaf 4 personen

• Uitnodiging exclusieve opening vanaf 4 
personen

(onder leiding van de fotograaf )

• Zichtbaarheid op creatieve wijze in het 
museum

• Twee keer per jaar ledenactiviteit
(denk aan gastlezing van mede-lid)

bij Fotomuseum aan het Vrijthof

• Eén keer in de twee jaar een bezoek aan 
ander fotomuseum samen met leden (Portret 

& Panorama)

• Bedrijfsfoto’s gemaakt door een lokale 
fotograaf

• Jaarlijks Vrijthof Club Diner in
Fotomuseum aan het Vrijthof vanaf 4 

personen
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MEER INFORMATIE OVER 
VERSCHILLENDE ONDERDELEN
VAN DE PAKKETTEN

ZICHTBAARHEID

MUSEUM

‘Photowall’ in het trappenhuis in het 
museum. Hier worden Polaroid foto’s 
met naam van het lid / de leden 
getoond en het bedrijf waar ze bij 
horen. Dit geldt voor zowel Polaroid- 
als Portret-leden. Panorama-leden 
krijgen een Polaroid-foto met een 
‘gouden randje’.

OPENING TENTOONSTELLING

Polaroid-leden krijgen twee 
tickets voor de opening van 
elke tentoonstelling. Portret- en 
Panorama-leden krijgen tickets 
(Portret 2 en Panorama vanaf 4) voor 
de opening van elke tentoonstelling 
en krijgen tevens een rondleiding 
door de fotograaf met een hapje 
en een drankje. Relatiegeschenken 
(zoals merchandise van de 
tentoonstelling) kunnen in overleg 
met korting worden aangeboden.

BEDRIJFSFOTO’S

Het Fotomuseum aan het Vrijthof 
betrekt graag lokaal talent bij 
haar activiteiten. Daarom krijgen 
Panorama-leden bedrijfsfotografie 
(maatwerk) cadeau bij hun pakket, 
door een lokale fotograaf. Wij zullen 
de fotograaf met jullie in contact 
brengen, van tevoren bespreken 
we alle voorwaarden, etc. Deze 
fotoshoot is eenmalig.

BEZOEK AAN ANDER FOTOMUSEUM

De regio (en ook iets daar buiten) 
biedt prachtige fotomusea die we 
graag ter inspiratie bezoeken. 
Daarom zullen we één keer per 
twee jaar een bezoekje brengen 
aan bijvoorbeeld het Fotomuseum in 
Düsseldorf of het Fotomuseum in Den 
Haag samen met onze Panorama-
leden.

JAARLIJKSE

VRIJTHOF CLUB DINER

Als kers op de taart organiseren 
we jaarlijks het Vrijthof Club Diner. 
Dit diner is toegankelijk voor álle 
leden. Vanaf nu zullen deze diners 
in het Fotomuseum aan het Vrijthof 
zelf georganiseerd worden. Hierbij 
zullen we steeds andere lokale 
ondernemers betrekken om voor de 
aankleding / verzorging van het diner 
te zorgen.

MAATWERK

Ben je op zoek naar een bijzondere 
locatie voor je klanten / gasten? 
Wil je graag een privé rondleiding 
of zou je graag een lezing of ander 
evenement willen organiseren? Van 
een lunch met een bijzondere klant 
tot een evenement met al je relaties, 
álles is bespreekbaar met ons. Als lid 
gaan we graag met je aan tafel!
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VRIJTHOF 18

6211 LD MAASTRICHT

INFO@FOTOMUSEUMAANHETVRIJTHOF.NL


