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rijksclub 

Het Rijksmuseum is van ons allemaal, maar als lid van
de Rijksclub is het Rijksmuseum nóg een beetje meer
van jou. Wat dacht je van 365 dagen per jaar direct toegang 
tot het museum, de mogelijkheid voor het organiseren 
van een event in het Rijksmuseum en toegang tot  
exclu  sieve activiteiten. Alleen voor jou, je relaties en 
collega’s als dank voor een duurzame verbinding!

RIJKSCLUBLIDMAATSCHAP
Voordelen op een rij:
•  Je draagt het museum een warm hart toe, bent betrokken 

met relaties en collega’s en draagt bij aan een jaarlijks 
wisselend project.

•  5 Rijksclubpassen waarmee je met 5 personen 365 dagen 
per jaar onbeperkt en gratis friendslane toegang hebt tot 
het museum en tentoonstellingen.

•  Gebruik van de Vriendengarderobe.

•   Mogelijkheid tot het organiseren van een event in het 
Rijksmuseum, tegen betaling, op de volgende locaties: 
– Auditorium en Foyer tussen 9–18 uur (330 pax) 
– Rondleiding na sluitingstijd in de Eregalerij of 
Philipsvleugel tussen 17–18 uur (50 pax) 
– Vergaderruimte tussen 9–17 uur (10 pax) 
– Philipsvleugelterras tussen 18–20 uur (80 pax)

•  Maakt onderdeel uit van een mooi netwerk van 
hoofdsponsoren, sponsoren en partners van het 
Rijksmuseum.

•  Exclusieve Rijksclub activiteiten gedurende het jaar  
zoals het Directors’ breakfast en een huisbezoek aan  
een Rijksclubbedrijf. 

•   Naamsvermelding in het jaarverslag en op de 
Rijksmuseumwebsite.
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Coffee preview High Society

Directors’ Breakfast

Summer Garden Party



Directors’ Breakfast

Coffee Preview, Louise Bourgeois

Directors’ Breakfast

‘ Rijksclub biedt ons een gevarieerd programma  
en inside information ten aanzien van tentoon
stellingen. Daarnaast kunnen wij onze mede werkers 
door de Rijksclub de mogelijkheid bieden om samen 
met hun vrienden kosteloos het Rijksmuseum  
te bezoeken. Een prachtige secundaire arbeids
voorwaarde die door hen zeer gewaardeerd wordt!’ 
— Legal People, Nienke Fokma

‘ De Rijksclub biedt ons niet alleen toegang tot een 
waardevol netwerk maar stelt ons ook in staat  
het Rijksmuseum als eventlocatie in te zetten. Zo 
organiseerden wij er meerdere keren een seminar  
en combineerden wij dit met een museumbezoek  
voor onze gasten.’ 
— InsingerGilissen, Huib Vermeulen

‘ Ieder jaar nemen wij als vastgoedadviseur deel  
aan de PROVADA, de grootste vastgoedbeurs in 
Nederland. In 2019 – in het jaar van Rembrandt – 
hebben wij deze belangrijke week ingeluid door  
een unieke rondleiding langs de tentoonstelling  
Alle Rembrandts met onze relaties en kregen we alles  
te horen over de archi tectuur van het Rijksmuseum. 
Aansluitend dineerden we met elkaar in RIJKS 
restaurant. Het was een geweldige avond waar  
we nu nog steeds over napraten!’ 
— JLL, Maartje Smallenbroek

Wij hebben de overige Rijksclubleden ontvangen bij 
GASSAN Diamonds voor een kennismaking met het 
bedrijf, het aloude vak diamantslijpen en de historie 
van de Amsterdamse diamanthandel. Door middel  
van een privé ontvangst en uitgebreide tour door de 
historische diamantslijperij inclusief o.a. uitleg van het 
bewerkingsproces en de kwaliteits bepaling, werden  
de gasten geïntroduceerd in de wereld van diamanten. 
Tijdens het programma werden ook een juwelen
conservator en een restaurator van het Rijksmuseum 
aan het woord gelaten, waarmee een mooie verbinding 
tot stand werd gebracht tussen kunst en ambacht.  
Al met al voor iedereen een ‘briljante’ experience!
—  Royal Coster Diamonds, Kees Noomen & Gassan Diamonds, 

Benno Leeser



Back to work borrel
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Coffee Preview 
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PARTNERBIJEENKOMST SPECIAL VIEW
CARAVAGGIO–BERNINI. BAROK IN ROME
DONDERDAGAVOND 27 FEBRUARI
Voor al onze partners, sponsoren en Rijksclubleden
organiseren wij een speciale avond en bezichtiging
van deze tentoonstelling na sluitingstijd.
 
DIRECTORS’ BREAKFAST
DINSDAGOCHTEND 14 APRIL
Graag nodigen wij de directie van elk Rijksclubbedrijf  
uit voor het jaarlijkse Directors’ Breakfast. Samen met  
de directie van het Rijksmuseum starten wij de ochtend  
extra vroeg in een leeg museum.
 
RIJKSCLUB HUISBEZOEK DLA PIPER
DONDERDAGAVOND 14 MEI
In de afgelopen jaren zijn we bij vijf Rijksclubbedrijven op 
huisbezoek geweest: Gassan Diamonds, InsingerGilissen, 
AXA-Art, JLL en AFAS. Dit keer zijn we van harte welkom bij 
DLA Piper, een internationaal advocatenkantoor gevestigd  
in Amsterdam. Zij presenteren wat zij zoal ondernemen als 
juridische partner in duurzaamheidsvraagstukken. Collega 
Karen Keeman, Hoofd Facilitair bedrijf neemt ons mee in  
de wereld van duurzaamheid binnen het Rijksmuseum. 
 
COFFEE PREVIEW: ELLSWORTH KELLY RIJKSMUSEUMTUINEN
DONDERDAGOCHTEND 11 JUNI
Deze zomer vormen de Rijksmuseumtuinen het decor  
voor de sculpturen van de Amerikaanse beeldhouwer  
Ellsworth Kelly. Je wordt uitgenodigd om als een van de 
eersten te genieten van de bijzondere beelden.
 
SUMMER GARDEN PARTY
VRIJDAGAVOND 19 JUNI
Dit jaar staat de jaarlijkse Summer Garden Party in het  
teken van de Amerikaanse kunstenaar Ellsworth Kelly.
 
PARTNERBIJEENKOMST SPECIAL VIEW
SLAVERNIJ
AVOND IN OKTOBER
Voor al onze partners, sponsoren en Rijksclubleden
organiseren wij een speciale avond en bezichtiging
van deze tentoonstelling na sluitingstijd.



BENT U OVERTUIGD, WORD LID!
Inschrijven kan via een online formulier  
te vinden op rijksmuseum.nl/rijksclub

Het lidmaatschap is in principe voor 1 jaar. 
€ 5.000 jaarlijkse bijdrage (excl. BTW). 
Mocht u vragen hebben neem contact met ons op!

Wij hopen u snel te verwelkomen  
in het Rijksmuseum! 

Founder hoofdsponsoren

CONTACT
rijksmuseum.nl/rijksclub

Lara van Acker-de Jonge
020 6747 469
l.van.acker@rijksmuseum.nl 

Hanneke Beynen
020 6747 073
h.beynen@rijksmuseum.nl 

Sarah Holthuis
020 6747 193
s.holthuis@rijksmuseum.nl

14 FEBRUARI – 7 JUNI
CARAVAGGIO–BERNINI 
BAROK IN ROME 

14 FEBRUARI – 7 JUNI
DANKZIJ WALLER 2010–2020

29 MEI – 1 NOVEMBER
ELLSWORTH KELLY

3 JULI – 30 AUGUSTUS
JAPANS LAKWERK 

3 JULI – 30 AUGUSTUS
XXL PAPIER

3 JULI – 30 AUGUSTUS
WILLEM DIEPRAAM, 50 JAAR FOTOGRAFIE 

25 SEPTEMBER 2020 – 17 JANUARI 2021
SLAVERNIJ 

TENTOONsTELLINGEN


