
Traandeelhouder

Onze Traandeelhouders dragen bij aan het voortbestaan van Circus 
Treurdier en aan de artistieke ontwikkeling van onze voorstellingen en 
producties. Hun onmisbare steun is de basis waarop we het gezelschap 
draaiende kunnen houden. Daarbij vormen de Traandeelhouders een 
trouwe achterban, een soort harde kern, die steeds weer in de zaal te 
vinden is. 

Door maandelijks een bedrag vanaf €5 bij te dragen helpt u ons met:

• De artistieke ontwikkeling van onze projecten, zoals onze nieuwe televisieserie ‘De 
Heuvels van Cynthia’ en onze theaterproducties.

• Het bekostigen van een deel van onze vaste lasten, waardoor wij in alle rust kunnen 
werken en een uitvalsbasis hebben om onze producties te kunnen maken.

• Het betrekken van Jong talent in onze producties en een podium te geven aan stu-
denten van de toneelschool.

Wat krijgt u daarvoor terug? Nou, de volgende zaken: 

• Als Traandeelhouder bent u lid van de Treurdier-community. Dit betekent dat u 
als eerste op de hoogte wordt gehouden van alle nieuwtjes en voorrang krijgt bij 
kaartverkoop.

• Als Traandeelhouder mag u één keer per kalenderjaar gratis naar een voorstelling 
van ons.

• U wordt jaarlijks uitgenodigd voor onze Dag der Melancholie.
• U ontvangt een TreurPin; een unieke broche als teken van uw Traandeelhouder-

schap.

Voordelig schenken dankzij onze ANBI status

€60 (€5 per maand) doneren kost u effectief maar €21,00 per jaar
Dat zit zo: Circus Treurdier heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
waardoor u uw gift tegen 125% jaarlijks kan aftrekken van uw inkomstenbelasting. 

 We rekenen het even voor u voor:

Jaarlijkse bijdrage van €60,00:
€60 x 125% = €75

Betaalt u 52% inkomstenbelasting dan betaalt u daarvoor (52% X €75) €39,00 minder 
belasting waardoor de daadwerkelijke jaarlijkse kosten slechts €21,00 zijn

Geen tijd te verliezen! Word nu Traandeelhouder via het formulier op de website.

https://www.circustreurdier.nl/traandeelhouder/

