Jouw portemonnee en verhaal toevoegen aan de expo Tussen Poen & Platzak lijkt een
klein gebaar, maar je bijdrage is erg belangrijk. Je helpt mee aan het beter
bespreekbaar maken van geldzaken en/of geldproblemen.
Volg onderstaande stappen en vul het formulier in waar nodig.
Mail jouw verhaal, foto en dit volledig ingevulde formulier naar communicatie@bdmuseum.nl onder vermelding van: Tussen Poen & Platzak + JOUW NAAM. Eén van onze medewerkers neemt dan contact met je
op om een afspraak in te plannen voor de overdracht van jouw portemonnee! Wanneer je jouw portemonnee als wilt uitlenen, zullen we op het moment van overdracht nog een bruikleenformulier ondertekenen.
1. SCHENK ÓF LEEN JE PORTEMONNEE AAN HET MUSEUM
( Maak een keuze & kleur in )
o

Ik schenk mij portemonnee aan het museum voor de tentoonstelling Tussen Poen & Platzak.
Bedankt ! Je hoeft geen bruikleen-formulier te ondertekenen.

o

Ik leen mijn portemonnee uit aan het museum voor de tentoonstelling Tussen Poen & Platzak.
LET OP: Hiervoor zullen wij samen met jou een bruikleen-formulier ondertekenen.
Dit vindt plaats tijdens de overdracht én de teruggave van de portemonnee.

2. DEEL JOUW VERHAAL
( Typ je verhaal uit en gebruik 300 tot 500 woorden)
Hulp nodig ? Denk aan; Wat maakte deze portemonnee voor jou bijzonder, mooi of waardevol?
Wanneer gebruikte je deze portemonnee en in welke (financiële situatie) zat jij toen? Had je hem
altijd bij je? Wat heeft jouw portemonnee met jou meegemaakt of andersom? Bewaarde je naast
geld ook persoonlijke dingen in je portemonnee? Hoe lang hem je hem gebruikt en wat was de reden een nieuwe te kopen/ te gaan gebruiken? Ben je hem wel eens kwijt geraakt? Kortom welke
herinneringen brengt deze portemonnee met zich mee?
En last but not least: Hoe heb je in de tijd dat je deze portemonnee gebruikte geleerd om met geld
om te gaan? Hoe kreeg je hem gevuld (zakgeld, salaris) Heb je moeite gehad om de portemonnee
te vullen? Vloog het geld er sneller uit dan dat het in de portemonnee kwam? Waarom? Zat er wel
eens helemaal niks in en hoe ging je daarmee om?
3. MAAK EEN FOTO (Een portret van jezelf mét je portemonnee)
Wij ontvangen graag één mooie foto waarop jij én je portemonnee te zien zijn. Je kunt de foto zelf
maken of iemand om hulp vragen. Het is belangrijk dat de foto in portretstand genomen is (verticaal).
4. GEEF TOESTEMMING (Zonder jouw toestemming kunnen wij jouw portemonnee, verhaal en foto
niet opnemen in de expositie Tussen Poen & Platzak. Wij vragen je dit formulier te ondertekenen).

Verhaal
 Ik geef toestemming
Mijn ingezonden verhaal kan zonder bezwaar opgenomen worden voor de expositie Tussen Poen &
Platzak van het Belasting & Douane Museum te Rotterdam
Persoonsgegevens
 Ik geef toestemming
Mijn naam, leeftijd, woonplaats & functie/beroep kunnen zonder bezwaar opgenomen worden voor
de expositie Tussen Poen & Platzak van het Belasting & Douane Museum te Rotterdam.
Foto
 Ik geef toestemming
Mijn ingezonden foto kan zonder bezwaar opgenomen worden voor de expositie Tussen Poen &
Platzak van het Belasting & Douane Museum te Rotterdam

Wij vernemen tevens graag of wij bovenstaande (jouw verhaal, persoonsgegevens en foto) mogen gebruiken ter promotie op onze socials & website. Maak een keuze & kleur in :
o

Ik geef toestemming
Mijn ingezonden verhaal, persoonsgegevens en foto mogen, ter promotie van de expositie Tussen
Poen & Platzak, gebruikt worden op de sociale media en website van het Belasting & Douane Museum te Rotterdam.

o

Ik geef geen toestemming
Mijn ingezonden verhaal, persoonsgegevens en foto mogen niet gebruikt worden op de sociale media en website van het Belasting & Douane Museum te Rotterdam.
Toestemmingverlener

Wettelijke vertegenwoordiger

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoon:
Mail:

Naam: Belasting & Douane Museum
Adres: Parklaan 14-16
Postcode/plaats: 3016 BB Rotterdam
Telefoon: 088 – 151 490
Mail: communicatie @bdmuseum.nl

Plaats:
Datum:

Plaats: Rotterdam
Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Namens het gehele team van het Belasting & Douane Museum bedanken wij je hartelijk voor je deelname.
Het lijkt een klein gebaar, maar je bijdrage is erg belangrijk. Je helpt mee aan het beter bespreekbaar maken van geldzaken en/of geldproblemen.

