Netwerken in een
inspirerende omgeving
Business Club Cobra Museum
Cobra veroorzaakte in Nederland een ware
revolutie in de moderne kunst. Het Cobra
Museum is sinds meer dan 15 jaar het thuis voor
het erfgoed van de Cobrabeweging. Het museum in Amstelveen is dé plek waar de geest van
Cobra levend wordt gehouden. Haar tentoonstelligen laten telkens nieuwe aspecten zien van
de Cobra kunstenaars en hun inspiratiebronnen.
Ook toont het museum talentvolle hedendaagse
kunstenaars die werken in de geest van Cobra.
Inspiratie
Vanaf de opening heeft het Cobra Museum warme banden onderhouden met het bedrijfsleven.
Een prachtig voorbeeld daarvan is de Business
Club Cobra Museum die in 2006 is gestart.
Leden van de club ontmoeten elkaar vijf maal
per jaar in een inspir rende omgeving. De
Business Club doet jaarlijks een donatie aan het
museum waarmee het bijzondere projecten of
aankopen kan financieren. De leden profiteren
van het imago van het Cobra Museum voor
relatiemarketing.
Waarom lid worden?
• U ontmoet graag nieuwe zakelijke collega’s
uit Groot Amsterdam en omstreken.
• Het gezelschap spreekt u aan en past bij
uw interesses.
• U woont graag de inspirerende en bijzondere
bijeenkomsten bij.
• U laat zich graag verrassen door de culinaire
kant van de Business Club.
• En natuurlijk draagt u het Cobra Museum
een warm hart toe.

Privileges lidmaatschap
De bijdrage voor de Business Club is € 3.000
ex BTW per jaar. U ontvangt hiervoor:
• Naamsvermelding in het museum.
• 10% korting op zaalhuur + een last minute
tarief voor het huren van de Boardroom.
• Vier bijeenkomsten met aansprekende
sprekers, uitstekend eten en drinken.
• Jaarlijks een diner in het museum.
• Een lidmaatschapskaart voor gratis
toegang tot het museum.
• 10% korting op de aankoop van kunst en
artikelen uit de museumwinkel.
• Vijf passe-partouts op naam en twintig
toegangskaarten.
Bestuur Business Club Cobra Museum
Friso van der Mark (voorzitter)
Rabobank Amstel en Vecht
Jan de Boer - Dura Vermeer
Kriek Wille - Van Doorne
Frank Körver - GKSV
Lukas Witsenburg - BWK Partners
Huidige leden
Onze leden zijn ondernemers en directeuren
van zowel multinationals als het MKB.
Op het zakelijke vlak vinden regelmatig
bijzondere uitwisselingen plaats.
Introducé(e)s zijn van harte welkom!
Meer informatie
businessclub@cobra-museum.nl of telefonisch:
020-547 50 39 / 06-43804079 (Bert Mennings)
www.cobra-museum.nl/nl/zakelijkerelaties.html

