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Vormen van steun t.b.v. realisatie cultuurgebouw nieuwe 

Rosa Spier Huis 
 

 

Stoeladoptie 
Met een bijdrage van € 500,- per jaar voor vijf jaar adopteert u uw eigen unieke stoel in de 

Anna Stibbe concert-/ theaterzaal.  Hiermee bent u gegarandeerd van een vaste zitplaats 

voor alle voorstellingen die er plaatsvinden voor een periode van 5 jaar.  

Indien gewenst bieden wij u daarnaast de volgende voordelen: 

• Permanente naamsvermelding op een stoel naar keuze tot aan  een volgende 

verbouwing van de Anna Stibbe Concert- en Theaterzaal 

• Vermelding op de website van het Rosa Spier Huis als stoeladoptant 

• Uitnodiging voor een speciale avond met een voorstelling of concert, georganiseerd 

voor alle begunstigers 

• Naamsvermelding op het artistieke ontworpen tableau d’honneur in de entreehal 

• Recht op voorverkoop 

 

Begunstiger 
Met een bijdrage van € 1.000,- per jaar voor vijf jaar draagt u als begunstiger het Rosa 

Spier Huis een warm hart toe op één van de volgende domeinen; muziek, theater, 

beeldende kunst en literatuur. U maakt het mogelijk dat op leeftijd zijnde kunstenaars tot in 

de lengte van dagen hun vak kunnen blijven beoefenen in een inspirerende omgeving en de 

resultaten van hun werk kunnen delen met andere bewoners, jonge talenten en externe 

bezoekers.  

Indien gewenst bieden wij u daarnaast de volgende voordelen: 

• Vermelding op de website van het Rosa Spier Huis als begunstiger 

• Uitnodiging voor een speciale avond met een voorstelling of concert, georganiseerd 

voor alle begunstigers 

• Naamsvermelding op het artistieke ontworpen tableau d’honneur in de entreehal 

• Recht op voorverkoop 

 

 

 



 

Founder 
Met een bijdrage van € 5.000,- per jaar voor vijf jaar draagt u als founder het Rosa Spier 

Huis een warm hart toe op één van de volgende domeinen; muziek, theater, beeldende 

kunst en literatuur. U maakt het mogelijk dat  oudere kunstenaars tot in de lengte van 

dagen hun vak kunnen blijven beoefenen in een inspirerende omgeving en de resultaten 

van hun werk kunnen delen met andere bewoners, jonge talenten en externe bezoekers.  

Indien gewenst bieden wij u daarnaast de volgende voordelen: 

• Vermelding op de website van het Rosa Spier Huis als founder 

• Uitnodiging voor een speciale avond met een voorstelling of concert, georganiseerd 

voor alle founders 

• Naamsvermelding op het artistieke ontworpen tableau d’honneur in de entreehal 

• Recht op voorverkoop 

• Eénmalig gratis gebruik van een locatie in het cultuurgebouw voor een speciaal 

moment (personeels- en cateringkosten zijn niet inbegrepen) 

 

Adoptie culturele ruimte 
U kunt een ruimte adopteren vanaf € 20.000,- per jaar voor vijf jaar.  

Indien gewenst bieden wij u daarnaast de volgende voordelen: 

• De ruimte die dankzij uw bijdrage tot stand komt draagt permanent uw naam (of een 

door u op te geven naam) 

• Vermelding op de website van het Rosa Spier Huis als adoptant en naamgever van 

de ruimte  

• Uitnodiging voor een speciale avond met een voorstelling of concert, georganiseerd 

voor alle adoptanten 

• Naamsvermelding op het artistieke ontworpen tableau d’honneur in de entreehal 

• Recht op voorverkoop 

• Eénmalig gratis gebruik van een locatie in het cultuurgebouw voor een speciaal 

moment (personeels- en cateringkosten zijn niet inbegrepen) 

• Uitnodiging (voor 2 personen) voor de feestelijke opening van het nieuwe Rosa 

Spier Huis  

 

In het cultuurgebouw worden diverse culturele ruimtes gerealiseerd, die er niet kunnen 

komen zonder particuliere steun. Deze ruimtes vormen het hart van het Rosa Spier Huis. Ze 

staan in dienst van het (samen) creëren, uitoefenen, inspireren en ontmoeten. Bewoners en 

externe bezoekers komen er samen; van jong tot oud, van professional tot omwonenden. U 

maakt het mogelijk dat op leeftijd zijnde kunstenaars tot in de lengte van dagen hun vak 

kunnen blijven beoefenen in een inspirerende omgeving en de resultaten van hun werk 

kunnen delen met andere bewoners, jonge talenten en externe bezoekers.  

 

 

 



U kunt de volgende ruimtes adopteren: 

 

1. Galleriecafé 

Het galleriecafé is dé culturele ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers vóór 

en nà het culturele programma waar men onder het genot van een hapje en een 

drankje kan napraten. Het galleriecafé krijgt een aangrenzend buitenterras met 

zicht op de tuin en staat in open verbinding met de expositieruimte en de 

bibliotheek. 

 

2. Bibliotheek 

De bibliotheek van het Rosa Spier Huis is een ontmoetingsplaats voor bewoners en 

hun bezoekers. In de collectie bevinden zich boeken van en over oud-bewoners, 

maar ook over theater, muziek, beeldende kunst en geschiedenis. Daarnaast is de 

bibliotheek een plek om te werken, inspiratie op te doen en worden hier lezingen en 

voordrachten gehouden. 

 

3. Expositieruimte 

In de expositieruimte van het Rosa Spier Huis tonen onze bewoners, jonge 

getalenteerde kunstenaars en gerenommeerde kunstenaars met (inter)nationale 

bekendheid hun werk. De zes tentoonstellingen die hier per jaar te zien zijn, worden 

samengesteld door een tentoonstellingscommissie die vrijwillig hun netwerk 

inzetten om keer op keer een unieke tentoonstellingen te realiseren. Onze kwalitatief 

hoogstaande tentoonstellingen trekken publiek uit heel Nederland. 

 

4. Ateliers 

We vinden het belangrijk dat bewoners alle ruimte hebben om te blijven creëren. In 

een eigen atelier kan men in alle rust, wanneer men dat wilt, blijven werken. In het 

Rosa Spier Huis kan een bewoner  een privéatelier huren. Daarnaast is er ook een 

gemeenschappelijk atelier voor activiteiten in groepsverband. 

 

5. Muziekstudio’s 

Muziek speelt bij veel van onze bewoners een centrale rol in hun leven. Zij willen 

graag blijven musiceren. Daarom beschikt het huis over 9 muziekstudio’s voor 

privégebruik. Hier wordt gemusiceerd, gestudeerd en gecomponeerd.  

 

6. Beeldentuin 

In het hart van het nieuwe Rosa Spier Huis, komt een tuin die een centrale 

ontmoetingsplek vormt. Hier wordt een parkachtige tuin ingericht, waar bewoners 

kunnen wandelen, elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen in een natuurrijke 

omgeving; een programma dat aansluit op het dagelijks leven van de bewoners. 

Op verschillende plekken komen kunstwerken te staan, die al wandelend of van het 

terras van het galeriecafé bewonderd kunnen worden. In de toekomst worden in de 

zomer tuinconcerten georganiseerd. 



Bedrijfssponsor 
Als bedrijfssponsor kunt u zich maatschappelijk en sociaal profileren op het gebied van 

zorg & innovatie. De associatie met het Rosa Spier Huis kan uw imago versterken als 

showcase van een huis voor ouderen waar ruimte is voor zingeving, creatie, inspiratie en 

autonomie. Het is een voorbeeld hoe mensen ouder kunnen worden; het zijn mensen die 

van hun passie hun werk hebben gemaakt en nooit stoppen. Kunstenaars gaan niet met 

pensioen. Graag gaan we persoonlijk in gesprek hoe we de unieke verhalen en beelden in 

kunnen zetten in uw communicatie. 

 

U kunt ook diverse onderdelen sponsoren in natura. Bijvoorbeeld de licht- en 

geluidsinstallaties in de Anna Stibbe Concert- en Theaterzaal. Als u belangstelling hebt 

verkennen we graag samen met u de mogelijkheden.  

 

Nalatenschappen 
U kunt het Rosa Spier Huis ook in uw testament opnemen. Bijvoorbeeld door: 

• Een erfstelling: een deel van uw nalatenschap wordt toegekend aan het Rosa Spier 

Huis 

• Een legaat: een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit uw 

nalatenschap wordt toegekend aan het Rosa Spier Huis 

• Een fonds op naam: vanaf € 50.000,- kunt u een fonds oprichten uit uw 

nalatenschap 

 

 

Ambassadeur 
Als u op een andere manier wilt bijdragen aan de fondsenwerving, bijvoorbeeld met een 

goed contact uit uw netwerk, dan horen wij dat graag. Uw betrokkenheid is voor ons van 

groot belang. 

 

 

 

Meer informatie en contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosanne Hilverda, relatiebeheerder 

Rosa Spier Huis, via r.hilverda@rosaspierhuis.nl of 06-22545011. 
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