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eur 150, belvilla is aangesloten bij anvr, sgr, stichting 7 stappen naar een betere museumwinkel
vitrineloos verkopen - 1 2 al vanaf 1995-1998, toen veel culturele instellingen moesten verzelfstandigen en
zelf geld genereren, ontwikkelde zich een duidelijke trend: de nederlandse musea gingen zelf een winkel en/of
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