
Vrijdag 28 oktober
museumdag naar Den Haag

Dit jaar willen we vrijdag 28 oktober met het museumbezoek naar de  tentoonstelling  
Hollanders in huis van Vermeer en tijdgenoten uit de Britse Royal Collection in het Mauritshuis  
te Den Haag gaan. Uiteraard is naast deze tentoonstelling ook de reguliere collectie te bezichti-
gen en bezoeken we de galerij Prins Willem V.
 
Voor degenen die niet naar een museum willen is er  een vrij programma; bijvoorbeeld shoppen  
of lekker naar Scheveningen.
 
Omdat jaarkaarthouders vrije entree hebben is het van belang dat u opgeeft of u hiervan in het bezit 
bent. U betaalt dan alleen de busreis.
 
Kosten p.p. busreis inclusief museumbezoek € 25,- per persoon.
Kosten p.p. busreis voor de mensen die een vrij programma willen of  
museumjaarkaarthouder zijn € 15,- per persoon.
Introducees betalen € 5, - extra.
 
Vertrek Rijnhal 8:30 uur
Aankomst Den Haag tussen 10:00 en 10:30 uur
 
Vertrek naar Arnhem: 18:00 uur
Aankomst Rijnhal tussen 19:30 en 20:00 uur
 
Opgeven voor 4 oktober via vgpp@gelderland.nl i.v.m. het tijdig kunnen bestellen 
van de e-tickets.
 
 
Met vriendelijke groet, Bestuur VGPP
 
Tom Hissink

VOOR INFORMATIE

Tom Hissink
026 359 9177

Rob Kleering
026 359 8910

vgpp@gelderland.nl
www.vgpp.nl
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Naam: 

Adres:

Postcode:  Woonplaats: 

Telefoonnr:

Afdeling: _____________    gebouw/kamernr:       

E-mail (alleen voor de externen):

o Wel   o  geen museum jaarkaart

Wenst met                  personen mee te gaan (incl. u zelf)

Wij verzoeken u vriendelijk dit aanmeldingsformulier, liefst per omgaande, doch uiterlijk  
voor 4 oktober 2016  te retourneren aan;  
intern: vgpp@gelderland.nl (ivm het tijdig kunnen bestellen van de e-tickets)

extern:  
Provincie Gelderland, VGPP/ Tom Hissink,  
Financieel adviseur, Afdeling Financiën
Team Business Planning & Control

Antwoordnummer 411  
6800 WC Arnhem  
(postzegel is niet nodig)

Nog geen lid van de VGPP
Kijk dan op http://www.vgpp.nl/data/assets/files/combilidmaatschap_vgpp-cgc_v4.pdf

Aanmeldingsstrook: Museumdag

Den Haag op vrijdag 28 oktober 2016

Intern
Tom Hissink
026 359 9177

Van buiten
Provincie Gelderland
t.a.v.  Tom Hissink

Antwoordnummer 411 
6800 WC Arnhem 
(postzegel niet nodig)

Alleen volledig ingevulde  
formulieren worden in  
behandeling genomen.

vgpp@gelderland.nl
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