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Stichting Illustre Dordracum 
Illustre Dordracum is een platform voor genealogisch, bouw- en (kunst)historisch onderzoek in Dordrecht. Zij doet 
en faciliteert onderzoeksprojecten, organiseert cursussen en begeleidt studenten geschiedenis met specifiek 
onderzoek, hun stage en/of scriptie. In 2015 opende Stichting Illustre Dordracum het Historisch Documentatie- en 
Kenniscentrum Augustijnenhof, dat tevens fungeert als Historisch Informatiepunt (HIP) voor zowel inwoners als 
bezoekers van de stad. Dit centrum is gevestigd in het voormalig Augustijnenklooster, in het hart van de historische 
binnenstad. Binnen het Augustijnenhof zijn een kleine twintig gedreven en enthousiaste vrijwilligers werkzaam. 
 
Cultuurhistorisch magazine 
Het Augustijnenhof geeft een gratis e-zine uit, genaamd Dordrecht Monumenteel | 
Dordts geboren, dat nu ongeveer drieduizend lezers telt en in aantal snel groeit.  
Op een toegankelijke wijze wordt hierin geschreven over het Dordrecht en de 
Dordtenaren van weleer, met aandacht voor hun sociaal-, maatschappelijk en 
cultureel leven. Het e-zine verschijnt vier keer per jaar. 
 
De Canon van Dordrecht 
In 2020 bouwde het Augustijnenhof op eigen initiatief de Canon van Dordrecht. Deze 
canon ziet het Augustijnenhof als een aangename en toegankelijke kennismaking 
met tal van aspecten uit de geschiedenis van de stad. Het is een ruim en redelijk 
representatief aanbod van een aantal zeer uiteenlopende onderwerpen, die elk een 
eigen licht doen schijnen over de wording van de stad. Een reeks miniatuurtjes met 
achter elk een hele wereld. Een vlot verhaal voor een breed publiek. Ingangen naar 
de geschiedenis, met handgrepen voor wie verdieping zoekt. Het is een onderdeel 
van de Canon van Nederland. 
 
Funding 
Anders dan een Historische Vereniging heeft de stichting geen betalende leden. Omdat er zonder enige vorm van 
subsidie wordt gewerkt, is de stichting volledig afhankelijk van haar sponsoren, de donateurs (de Vrienden van 
het Augustijnenhof) en van de activiteiten binnen het Augustijnenhof. 
 
Is het zinvol om de naam van uw onderneming aan ons te verbinden? Sluit ons netwerk aan bij uw doelgroep? 
Ziet u het cultuurhistorisch belang van onze organisatie? Als u hier positief over oordeelt dan vragen wij u om te 
overwegen of u sponsor van onze organisatie wilt worden en daarmee een bijdrage te leveren aan de 
cultuurhistorische beleving van de oudste stad van Holland. U leest er meer over op de volgende pagina. 

 
 

         

 



         Hoofd-sponsor 
  Jaarlijkse bijdrage : € 500,00 
 

 
 1. Vermelding op het sponsorbord in de hal van het Documentatie- en Kenniscentrum   

Augustijnenhof. 
2. Uw bedrijfslogo vier keer per jaar in het e-zine Dordrecht Monumenteel | Dordts 

geboren en op de website augustijnenhof.nl. 
3. Eén keer per jaar gebruik van de Hofkamer in het Augustijnenhof voor 

vergaderingen of presentaties (tot 15 personen). 
4. Eén keer per jaar met uw relaties (tot 15 personen) deelname aan één van onze 

themadagen. Deze themadagen zijn presentaties of lezingen over een specifiek 
onderwerp, al dan niet gevolgd door een stadswandeling en/of een bezoek aan 
een locatie die betrekking op dat thema heeft. Het thema kan in overleg met u 
worden bepaald. 

 
 
 
 

        Hof-sponsor 
           Jaarlijkse bijdrage : € 300,00 
 

 
 1. Vermelding op het sponsorbord in de hal van het Documentatie- en Kenniscentrum 

Augustijnenhof. 
2. Uw bedrijfslogo vier keer per jaar in het e-zine Dordrecht Monumenteel | Dordts 

geboren en op de website augustijnenhof.nl.  
3. Eén keer per jaar gebruik van de Hofkamer in het Augustijnenhof voor 

vergaderingen of presentaties (tot 15 personen). 
 
 
 
 
 
 

    Huis-sponsor 
  Jaarlijkse bijdrage : € 150,00 

 
 1. Vermelding op het sponsorbord in de hal van het Documentatie- en Kenniscentrum 

Augustijnenhof. 
2. Uw bedrijfslogo vier keer per jaar in het e-zine Dordrecht Monumenteel | Dordts 

geboren en op de website augustijnenhof.nl. 
 
 
 
 
 

 

 

Meer informatie? Direct aanmelden als sponsor?  

                           Mail naar: sponsoren@augustijnenhof.nl 

http://www.augustijnenhof.nl/
http://www.augustijnenhof.nl/
http://www.augustijnenhof.nl/
mailto:sponsoren@augustijnenhof.nl

	Sponsorprogramma 2021-2022
	Hoofd-sponsor
	Hof-sponsor
	Huis-sponsor

