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Talbotousians were first referred to by founding father 
Rev. Tubby Clayton when talking about his regular 
customers who kindly gave their talents or funds in 
support of the work of the Every Man’s Club. Today, 
the House continues to offer a welcome to absolutely 
everyone. Talbotousians gracefully accept the challenge 
to offer the same welcome they received to the next 
person through the door. Today’s guest is tomorrow’s 
host.

In 2015, the Talbotousian Membership was founded at 
the Centenary Birthday Party of Talbot House. Today 
people from across the globe can call Talbot House their 
home from home. Will you too join the Talbot House 
family? 

Today, Talbotousians are invited:

• to make Talbot House their home from home
• to become involved as a volunteer
• to take an active interest in the past and future of 

the House 
• to join us at the many events.

Over de Talbotousians werd voor het eerst geschreven 
door onze stichter-aalmoezenier Tubby Clayton wanneer 
hij het heeft over zijn vaste bezoekers. Als vrijwilligers 
boden die maar wat graag hun talenten en centen aan 
om de werking van de Every Man’s Club te steunen. 
Vandaag verwelkomt het Huis nog altijd absoluut 
iedereen. Talbotousians gaan dan ook met plezier 
de uitdaging aan om het warme welkom dat ze zelf 
ontvangen, op hun beurt aan te bieden aan de volgende 
gast die door de deur komt. De gast van vandaag is de 
gastheer van morgen. 

In 2015 werd het Talbotousian lidmaatschap onder de 
doopvont gehouden tijdens het 100ste verjaardagsfeest 
van Talbot House. Vandaag mogen mensen van over de 
hele wereld Talbot House hun thuis noemen. Mogen we u 
ook verwelkomen in de Talbot House familie? 

Vandaag worden de Talbotousians uitgenodigd om:

• van Talbot House hun tweede thuis te maken
• zich te engageren als vrijwilliger
• hun interesse in het verleden en de toekomst van 

het Huis te tonen
• aanwezig te zijn bij de vele events.

For UK members:
Sort code: 55-61-31
Account number: 70515948
Bank: NAT West 

For EU members:
IBAN code: BE72 285 033163016
Swift code: BIC GEBABEBB
Bank: BNP Paribas Fortis

talbotousian@talbothouse.be

TALBOT HOUSE
INVITES YOU 
TO JOIN THE 

TALBOTOUSIANS

Steun - Support



Support the House

Talbot House is an independently run charity run by 
volunteers.
The Talbotousians, through their ANNUAL MEMBERSHIP 
FEE, offer support 

• to maintain and preserve the fabric of the Talbot 
House estate

• to enrich the museum’s collections
• to set up events and temporary exhibitions.

Membership is annually renewed on December 11th, the birthday of 
Talbot House.
If you join after June 11th, your fee covers this and next year.

Steun het Huis

Talbot House is een onafhankelijke vzw die gedragen wordt
door vrijwilligers. Met hun JAARLIJKSE LEDENBIJDRAGE 
steunen de Talbotousians

• het onderhoud en het behoud van Talbot House
• als cultureel erfgoed
• de uitbreiding van de museumcollectie
• de organisatie van evenementen en tijdelijke 

tentoonstellingen.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks vernieuwd op 11 december,
de verjaardag van Talbot House.
Wanneer u lid wordt na 11 juni, geldt uw lidmaatschap voor
het lopende én het volgende jaar.

Joint  & Individual 
joint (= adults and children under 18 living at the same address) 
and individual membership possible for all types above.

Gezamenlijk & Individueel
gezamenlijk (= volwassenen en kinderen tot 18 jaar die op 
hetzelfde adres verblijven) en individueel lidmaatschap mogelijk 
voor alle bovenstaande types.

Option 1 • BRONZE - BRONS

TALBOTOUSIAN FRIEND

• Free entry throughout the year via the grand front door of 
the Old House.

• Invitation to all events such as brunches, concerts, 
exhibitions, etc.  You are also most welcome at our two 
special Talbotousian gatherings: the Garden Party and 
Birthday & Christmas Celebration.  

• Regular Newsflashes via e-mail.
• Talbot House Christmas card with our annual overview. 

• Het hele jaar door vrije toegang via de statige voordeur van 
Talbot House.

• Uitnodiging voor alle evenementen zoals brunches, 
concerten, tentoonstellingen, etc. Ook tijdens de speciale 
events van de Talbotousians, de Garden Party & ons 
Verjaardagsfeest, bent u van harte welkom. 

• Regelmatige nieuwsflashes per e-mail.
• Talbot House kerstkaart en jaaroverzicht.

Individual - Individueel p 25
Joint - Gezamenlijk  p 40

Option 2 • SILVER - ZILVER

TALBOTOUSIAN COMPANION

• All benefits of option 1.
• Free Talbot House Picknick Voucher for 1 or 2 people.

• Alle voordelen optie 1.
• Gratis Talbot House Picknick Voucher voor 1 of 2 personen.

Individual - Individueel p 50
Joint - Gezamenlijk  p 70

Option 3 • GOUD - GOLD

TALBOTOUSIAN MEMBER

• All benefits of option 1.
• Free Talbot House Voucher for overnight stay for 1 or 2 

people, incl. breakfast.

• Alle voordelen van optie 1.
• Gratis Talbot House Voucher voor een overnachting voor 

1 of 2 personen, ontbijt inbegrepen.

Individual - Individueel p 120
Joint - Gezamenlijk p 140

Option 4 • LIFE - LEVENSLANG • OAK - EIK

TALBOTOUSIAN LIFE MEMBER

• Life membership with all benefits of option 1.

• Levenslang lidmaatschap met alle voordelen van optie 1.

Individual - Individueel p 1200
Joint - Gezamenlijk p 1400

4 types of membership  - 4 types lidmaatschap

Every year all Talbotousians are invited to numerous 
events, including several free of charge. 

Elk jaar worden de Talbotousians uitgenodigd op tal van 
evenementen, waarvan ook enkele gratis zijn voor onze 
leden.

Brunch
around Easter - rond Pasen

Garden Party
spring- lente

Garden Concerts
Summer - zomer 

Picnic @ Tubby’s
autumn - herfst

Birthday Party
11 December


