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Vrienden van Stichting Circustheater Stoffel 
 
Stichting Circustheater Stoffel kan niet bestaan zonder externe financiering. Toch zijn onze 
activiteiten van grote meerwaarde voor de deelnemers, hun omgeving en de maatschappij als 
geheel. We zijn gelukkig niet de enige die dat vinden! 
 

Vriend... 
Naast fondsen en sponsoren zijn er ook steeds meer mensen die, vooral na het zien van een 
presentatie, zo gecharmeerd zijn van wat we met Stichting Circustheater Stoffel voor elkaar 
krijgen, dat ze ons graag iets willen toestoppen. Nou, dat noemen wij nog eens vrienden! 
 
Al het geld van onze vrienden gaat naar presentaties, voorstellingen en circusmateriaal, zodat 
het direct ten goede komt aan succeservaringen van onze bijzondere artiesten. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Incidenteel ondersteunen 
Uiteraard zijn we blij met elke gift. Sommige mensen geven liever eenmalig en dat vinden wij 
net zo fantastisch! Je kunt het geld doneren tijdens een activiteit, maar liever doen we dat via 
de bank. Fijn als je in de omschrijving kunt vermelden: eenmalige gift. 

 
 Tientjes Vriend 
Wanneer je ons jaarlijks wilt ondersteunen zou je Tientjes Vriend kunnen worden.  
Eens per jaar vragen we onze vriendjes of ze ons nog steeds financieel willen ondersteunen 
door € 10,- over te maken onder vermelding van tientjes vriend.  
Tientjes Vrienden krijgen onze nieuwsbrief, worden uitgenodigd bij al onze presentaties en 
krijgen ook twee vrijkaartjes voor onze voorstelling tijdens Wintercircus Stoffel in Apeldoorn.  
  

 Club van 50 
Als vriend met een nog gullere portemonnee zou je lid kunnen worden van de Club van 50.  
Ook leden van de club van 50 vragen we jaarlijks of ze ons nog steeds financieel willen 
ondersteunen door € 50,- over te maken onder vermelding van club van 50.  
Vrienden van de Club van 50 krijgen onze nieuwsbrief, worden uitgenodigd bij al onze 
presentaties en krijgen ook vier vrijkaartjes voor Wintercircus Stoffel in Apeldoorn.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mail ons… 
Als vriend is het fijn als we je leren kennen. Mail ons alsjeblieft je naam en mailadres, zodat we 
je op de hoogte kunnen houden en nog eens iets bijzonders voor je terug kunnen doen.  


