
WIJ HEBBEN UW HULP NODIG!
De Historische Vereniging Oud-Gorcum en de Werkgroep Vesting 

Gorinchem vragen om uw hulp.

Wie zijn wij?

De Werkgroep Vesting Gorinchem (een onderdeel van de Historische Vereniging 
Oud-Gorcum) stelt zich ten doel om meer aandacht en waardering voor de 
Gorinchemse vestingwerken te verkrijgen, Gorinchem meer als vestingstad te 
profi leren en het behoud van de vesting te bevorderen.

Wat gaan we doen?

Het restaureren van de VIS-kazemat gelegen bij de Vijfde Uitgang te Gorinchem. 
Deze kazemat (betaald door de Vries Robbé) werd in 1930 gebouwd volgens het 
Voorschrift Inrichtingen Stellingen (V.I.S.), als compensatie voor het verloren gaan 
van schootsveld door de uitbreiding van het staalconstructiebedrijf de Vries Robbé. 

Waarom doen we dit? 

We doen dit om een interessant 
onder   deel van de vesting weer 
toegankelijk te maken voor het 
publiek en daarmee de vesting 
nog aantrekkelijker te maken.

WERKGROEP VESTING GORINCHEM
onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum

Foto VIS-kazemat (een wapenopstelling beschermd door gewapend beton).



Wie kan ons helpen?

Iedereen!

Wat hebben we nodig?

Sponsoring in natura, denk hierbij aan materialen voor de elektra, de bestrating, 
stalen onderdelen, grendels, sloten, vurenhouten planken, hardhouten planken, 
verf, RVS betonankers e.d. maar ook personen die willen helpen met het 
leegruimen en schoonmaken van de VIS-kazemat.

Financiële sponsoring, de Historische Vereniging Oud-Gorcum is door de belasting-
dienst aangemerkt als een ANBI. Degene die HVOG een schenking doet, kan zijn gift 
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. 

Bankrekeningnummer: NL 21 ABNA 0472264761
t.n.v. Historische Vereniging Oud-Gorcum, o.v.v. VIS-kazemat.

Wat krijgt u ervoor terug?

Een publiek toegankelijk monument in de vesting Gorinchem. Een vermelding op 
de website als donateur. Een schenking van € 500,00 of meer geeft recht op een 
naamsvermelding op een messing schild in de VIS-kazemat. 

Voor meer en gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de sponsorpagina op 
onze website www.vestinggorinchem.nl

De leden van de Werkgroep Vesting Gorinchem

Helpt u ons met de restauratie van de VIS-kazemat?

Deze fl yer is mogelijk gemaakt door Bergman Media, Gorinchem en 

de verspreiding is mogelijk gemaakt door de Gorkumse fi etskoerier. 


