
 
 
 

 Aanmelding vrienden van de Stichting Jits Bakker Collectie      
 

 

De Stichting Jits Bakker Collectie is door de internationaal gerenommeerde kunstenaar  
Jits Bakker opgericht, om zijn werk te beschermen en voor het publiek toegankelijk te maken,  
de mens te inspireren en te emotioneren. Een groot deel van zijn levenswerk is ondergebracht  
in deze Stichting. De Stichting beoogt het algemeen nut. De Stichting richt zich met name op  
het tentoonstellen en voor een breed publiek toegankelijk maken van het omvangrijke oeuvre  
van kunstenaar Jits Bakker, en het in stand houden van zijn atelier en beeldentuin in De Bilt. 
 
Van groot belang is het om kunstinitiatieven in het algemeen te stimuleren en promoten,  
maar tevens culturele activiteiten te initiëren en ontplooien, ook voor jong en veelbelovend creatief talent.  
 

Word vriend 

Omdat de stichting zichzelf moet onderhouden zijn wij afhankelijk van giften en donaties van mensen die het werk 
van onze Stichting een goed hart toedragen. Uw steun stelt ons in staat ons draagvlak te vergroten en onze doelen 
en idealen te verwezenlijken. Voor minimaal € 25,- per jaar bent u vriend van onze stichting.  

Donaties en/of giften kunt u overmaken op Rabobank IBAN rekening NL73 RABO 0304 8138 69 t.n.v. ‘Stichting 
Jits Bakker Collectie’. Uw bijdrage waarderen wij zeer. 

Omdat onze Stichting de ANBI-status heeft is uw gift in principe aftrekbaar in uw opgave voor de 
inkomstenbelasting. 

Jaarlijks ontvangt u een verslag van de uitgaven van de Stichting, mede mogelijk gemaakt door uw steun. 

☐ Ik wil vriend worden van de Stichting Jits Bakker Collectie en machtig deze om jaarlijks € 25,- van mijn 
bankrekening af te schrijven. 

☐ Ik machtig de Stichting Jits Bakker Collectie om jaarlijks een hoger bedrag dan de vriendenbijdrage,  
namelijk € _______ van mijn bankrekening af te schrijven. 
 
☐ Ik wil bedrijfsvriend worden van de Stichting Jits Bakker Collectie en machtig deze om jaarlijks € 75,- van mijn 
bankrekening af te schrijven. 

☐ Ik machtig de Stichting Jits Bakker Collectie om jaarlijks een hoger bedrag dan de bedrijfsvriendenbijdrage,  
namelijk € _______ van mijn bankrekening af te schrijven. 

Tenaamstelling   
 

Adres 
 

 

Postcode + plaats 
 

 

E-mail adres 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

IBAN rekening  
 

 
* Uw informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en is uitsluitend voor gebruik van de Stichting. 
 
Datum:      Ondertekening: 

 


