
Wordt Vriend van 

Stichting Vrienden van ’t Keetje 

 

 
 
De Stichting 
Stichting Vrienden van ’t Keetje helpt voorzien in middelen om activiteiten 
vanuit (zorgboerderij) ’t Keetje met een maatschappelijk belang te 
ondersteunen.  

 
Doelen 
Met sponsoring, fondsenwerving en gulle giften van bedrijven en 
particulieren hebben we ons grootste doel, de Beleeftuin, al grotendeels kunnen aanleggen en inrichten. Het is 
echter nog niet klaar en het blijft niet alleen bij de Beleeftuin. Ook moeten bijvoorbeeld de pluktreintjes 
aangepast worden, om goede veiligheid te kunnen garanderen aan de bezoekers!!  
 
U kunt ons helpen 
Daarom zijn we als Stichting steeds op zoek naar nieuwe fondsen etc. En u kunt ook helpen, door Vriend te 
worden van onze Stichting. Voor € 50 per jaar bent u Vriend van Stichting Vrienden van ’t Keetje en biedt u ons 
de gelegenheid om nog meer doelen te realiseren die activiteiten met een maatschappelijk belang vanuit deze 
zorgboerderij ondersteunen. U kunt meer informatie lezen over onze Stichting op de website: 
www.hetkeetje.nl/vrienden of op facebook: www.facebook.com/vriendenvantkeetje . 
 
Wat krijgt u ervoor terug? 
Jaarlijks zullen we u uitnodigen bij ’t Keetje voor een ‘Vriendendag’. Dan kunt u zelf zien wat voor 
plezierbeleving het gerealiseerde geeft bij de bezoekers. Voor u zullen we die dag een activiteit organiseren, 
natuurlijk met minimaal wat lekkers uit de keuken/winkel van ’t Keetje. 
 
 
Ik word Vriend van Stichting Vrienden van ’t Keetje: 
 
Naam   _____________________________________________________________ 
 
Adres   _____________________________________________________________ 
 
PC en Woonplaats _____________________________________________________________ 
 
E-mail adres  _____________________________________________________________ 
 
Vermelding van uw naam als Vriend op de Website?        Ja  Nee 
 
IBAN-nummer  NL __ __    __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Ik machtig hierbij Stichting Vrienden van ’t Keetje, om jaarlijks € 50 van bovengenoemde bankrekening te 
incasseren. 
 
Handtekening  ______________________________________________________________ 
 
Ingevulde formulieren graag inleveren bij ’t Keetje of opsturen naar het secretariaat van de Stichting:  
Westerstraat 212, 1601 AR  Enkhuizen. 

Het eerst geplaatste speeltoestel in de 

Beleeftuin, de vogelnestschommel. 
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http://www.hetkeetje.nl/vrienden
http://www.facebook.com/vriendenvantkeetje

