
Stichting Vrienden van de Prinses Margriet Manege 
 
Door een aantal vrijwilligers en sympathisanten van de Prinses Margriet Manege is onlangs 
het plan opgevat om een financiële steunstichting in het leven te roepen. Zij zijn stellig van 
mening dat door bezuinigingen de Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork niet kan 
en mag stoppen met haar activiteiten!  
De doelstelling van de Stichting Vrienden van de Prinses Margriet Manege is het geven van 
financiële steun aan de Prinses Margriet Manege.  
  
Vrienden 
De Stichting Vrienden van de Prinses Margriet Manege zoekt nu vrienden! 
Gelukkig hoeft niet het gehele ontstane gat van ruim € 40.000,00 door deze vrienden te 
worden opgehoest. Ook zullen bijvoorbeeld de prijzen van de paardrijlessen worden 
aangepast. 
  
Hoe werkt het? 
De Stichting Vrienden van de Prinses Margriet Manege  zoekt 400 vrienden die elk € 50,00 
per jaar doneren. De Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork zou door een 
dergelijke jaarlijkse donatie het werk op de Prinses Margriet Manege kunnen continueren!! 
Wanneer je het onderstaande aanmeldformulier invult dan krijg je van ons een e-mail terug 
en word je op de hoogte gehouden van de voortgang van onze stichting en het wel en wee 
van de Prinses Margriet Manege! 
  
Wat krijg je er voor terug? 
Allereerst het warme gevoel dat je helpt het paardrijden voor mensen met een beperking op 
de Prinses Margriet Manege in stand te houden. Verder word je –als je dit wilt- vermeld in 
het register van de Vrienden, te zien op onze site: www.manegevrienden.nl   
  
 
Hartelijk dank voor je Vriendschap! 
 
Naam:             …………………………………………………………………   
  
Adres:             …………………………………………………………………   
  
Postcode:        …………………………………………………………………   
  
Woonplaats:   …………………………………………………………………   
  
Telefoon:        …………………………………………………………………   
  
Email:              …………………………………………………………………   
  
Wil          
0  Vriend worden (€ 50,00 per jaar) 
0  Boezemvriend worden (€ 100,00 per jaar) 
0  Adopteer een paard (€ 500,00 per jaar) 
  
Wil wel/niet vermeld worden in het register van Vrienden 
  
Dit formulier kan worden afgegeven op de Prinses Margriet Manege of mailen  naar 
info@manegevrienden.nl of naar info@prinsesmargrietmanege.nl . 
Ook kan dit formulier gestuurd worden naar: Prinses Margriet Manege, Postbus 30, 9430 AA 
Westerbork. 
 


