
 
 
 
 
 

Vrienden van het Poppenspe(e)lmuseum 
Steun en volg als vriend(in) en donateur van het Poppenspe(e)lmuseum 

de ontwikkelingen van het poppen- en beeldend theater en ontvang 

informatie over onze activiteiten. 

 
Waarom lid worden? 

1. Blijf op de hoogte, en neem deel aan onze educatieve en culturele  
    programma’s: exposities, rondleidingen, voorstellingen en bijzondere 

    bijeenkomsten. 
 

2. Ontvang onze tweetalige en rijk geïllustreerde Poppenspe(e)lmuseum- 

    nieuwsbrieven/Puppetry Museum Newsletters met hyperlinks naar  
    publicaties, verworven poppentheaterartefacten, actuele thematen- 

    toonstellingen, presentaties, demonstraties en andere museale en  
    theatrale activiteiten.  
 

3. Krijg gratis toegang tot het museum en het Poppenspe(e)lmuseum-  
    informatiecentrum. 
 

4. Bijdragen aan het Poppenspe(e)lmuseum in de vorm van een jaarlijkse 

    donatie zijn cruciaal voor ons voortbestaan. 
 

5. Word vriend(in) voor een bedrag van € 65,- per jaar. Meer is natuurlijk  

    ook mogelijk! Na ontvangst van uw eerste betaling krijgt u een prachtige 
    poppentheaterposter cadeau.  

    Uw donatie kunt u overmaken op bankrekening BIC: INGBNL2a. IBAN:  
    NL63 INGB 0009065864 t.n.v. Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum. 
 

Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum is door de Belastingdienst aangemerkt  
als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus de ANBI-status. Hierdoor 

zijn giften aan de stichting mogelijk fiscaal aftrekbaar. 
 

Voor meer informatie, ga naar contact: 

https://www.poppenspelmuseum 
bibliotheek.nl/Contact. 
 

Hartelijk dank voor uw voorgenomen steun,  

en … doe vandaag nog mee! Applaus! 
 
Afbeelding: Polichinelle, oud-Franse poppenkastfiguur met knuppel, hoed en bril. 
De handpop heeft een hoge bult, een enorme buik en het baardige gezicht van  
Poppenspe(e)lmuseumdirecteur, -curator en poppenspeler Otto van der Mieden. 
Illustratie: Elsje Zwart. Vriendendocument, zie: http://www.poppenspelmuseum 
bibliotheek.nl/Pdf/Vriendenfriends.pdf. 
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Lidmaatschap 
Ik word graag (weer) vriend(in) van het Poppenspe(e)lmuseum. 

 
Naam 

 
Adres 

 
Postcode      

 
Woonplaats 

 

Telefoon 
 

E-mailadres 
 

Mijn jaarlijkse bijdrage van €     (minimaal € 65,-) zal worden overgemaakt op 
bankrekeningnummer NL63 INGB 0009065864 t.n.v. Stichting Het Poppenspe(e)l-

museum. N.B. Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum is door de Belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus de ANBI-status. 

Hierdoor zijn giften aan de stichting mogelijk fiscaal aftrekbaar. 
 

Handtekening 
                             

Datum 
 

Vriendenvoordelen 

Begunstigers van het Poppenspe(e)lmuseum hebben de volgende privileges: 
- Recht op gratis toegang tot het museum. 

- Gratis gebruik van de bibliotheek. 
- Incidenteel informatie over onze activiteiten. 

- Elk jaar een verrassende geste. 
- Korting van 10% op artikelen uit de museumwinkel. 

 
Adres 

Jan Klaassen, Katrijn, hun kornuiten en Otto van der Mieden – bewoners 
van het Poppenspe(e)lmuseum – danken u voor uw lidmaatschap en heten 

u van harte welkom in hun prachtige buitenverblijf. 
  

Dit formulier kunt u sturen naar: 
Vrienden van het Poppenspe(e)lmuseum 

Kerkweg 38 

8193 KL  Vorchten NL 
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Friends of the Dutch Puppetry Museum 
Support and follow the developments of puppetry and expressive theatre  

by becoming a friend and donor of the Poppenspe(e)lmuseum 

[Puppetry Museum], and receive information about 

the museum's activities. 
 

Why become a friend? 

1. Stay informed and take part in our educational and cultural programmes: 
    exhibitions, tours, performances, publications, and special meetings. 
 

2. Receive our bilingual, richly illustrated Poppenspe(e)lmuseumnieuwsbrieven/ 
    Puppetry Museum Newsletters with hyperlinks to documents, acquired puppet 

    theatre artefacts, current themed exhibitions, presentations, demonstrations, 
    and other museum- and theatre-related activities.  
 

3. Gain free access to the museum and to the Puppetry 
    Museum Information Centre (library and archives). 
 

4. Contributions to the Puppetry Museum in the form of an  
    annual donation are essential to ensure the continued  

    existence of the museum. 
 

5. Become a Friend of the Puppetry Museum for only € 65 a year  
    (of course, you are more than welcome to donate more). After  

    the first payment had been received, you will be sent a beautiful 
    puppet theatre poster.   

    Please transfer your donation to bank account number BIC: INGBNL2a.  
    IBAN: NL63 INGB 0009065864 in the name of Stichting Het Poppenspe(e)l- 

    museum, Vorchten, the Netherlands. 
 

The Dutch Tax Authorities have designated the Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum 

foundation as a Public Benefit Organisation [Algemeen Nut Beogende Instelling, 
abbreviated to ANBI]. As a result of this ANBI status, donations to the foundation 

may be tax deductible [please consult the tax authorities in your own country]. 
 

Thank you for your intended support. Please become a Friend and start supporting 

us today.  
 

For more information, please refer to Contact: https://www.poppenspelmuseum 
bibliotheek.nl/Contact. 

 

 
Picture: Polichinelle, the traditional French puppet theatre character, wearing a hat and swinging a bat.  
The hand puppet has a high hump, a huge pot belly and the bearded, bespectacled face of Puppetry  
Museum director and curator, and puppeteer Otto van der Mieden. Illustration: Elsje Zwart. 
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Membership  
Yes, I would like to become a Friend of the Dutch Puppetry Museum.  

 
First name 

 
Surname 

 
Address 

 
Postcode 

 

City/Town 
 

Country 
 

Telephone number 
 

E-mail address 
 

My annual contribution of €               (a minimum of € 65) will be transferred  
to bank account number BIC: INGBNL2a. IBAN: NL63 INGB 0009065864 in  

the name of Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum, Vorchten, the Netherlands.  
 

Signature: 
 

Date: 

 
 

Send this form to: 

Friends of the Dutch Puppetry Museum 
Kerkweg 38 

8193 KL  Vorchten 
The Netherlands 
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