
 

 

 

 

 

 
Haarlem, 30 juni 2011  

 

 

 
Betreft: Help Stuif-Stuif de 
zomer door!  

 

 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Dit jaar viert de Stuif-Stuif haar 50ste verjaardag. Stuif-Stuif is het grootst en meest veelzijdige 
evenement voor kinderen in Haarlem tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie. 
Per dag zijn er gemiddeld 450 kinderen uit Haarlem én omstreken. Zij vermaken zich met 
spelletjes, sporten, knutselen en vele andere activiteiten. De kinderen kijken naar optredens 
en/of doen daar zelf aan mee. Veel kinderen die zelf niet op vakantie gaan, vermaken zich 
tijdens deze twee weken uitstekend. Dit uit zich in de bezoekersaantallen; in 2010 kwamen 
er maar liefst in totaal 4600 kinderen naar toe.   
 
De Stuif-Stuif wordt georganiseerd door 100 vrijwilligers onder begeleiding van het 
kinderwerk van DOCK Haarlem. De vrijwilligers zijn niet alleen op het evenement actief, 
maar bereiden ook de twee weken voor. Het grootste deel van de programmering wordt 
ontwikkeld door deze groep.  
 
In 50 jaar is de Stuif-Stuif goed met haar tijd mee gegaan. Spelcomputers zoals de WII zijn 
niet weg te denken. Ook de oude handnaaimachines zijn vervangen door moderne 
elektrische exemplaren. Het budget is zeker de laatste 20 jaar klein geweest. Daarom 
worden er altijd keuzes gemaakt in de aanschaf van materialen en hierbij wordt in acht 
genomen hoe op een goede manier de kinderen toch een uitdagend aanbod te kunnen doen.  
 
Op dit ogenblik is de financiële situatie slecht. De algemene kosten zijn gestegen en de 
subsidies zijn afgenomen. Het beschikbare budget is dusdanig klein dat de vrijwilligers niet in 
staat zijn het evenement zoals in voorgaande jaren te organiseren. Dit gaat hun zeer aan het 
hart. Daarom vraag ik u, via deze brief, de Stuif-Stuif te helpen. Er is geld nodig, in begrippen 
voor de Stuif-Stuif, véél geld. Het gaat om ruim € 15.000,- voor de normale organisatie-
kosten. Eventuele jubileumactiviteiten zijn daarin niet meegerekend. 
 
Namens de vrijwilligers en de bezoekers van de Stuif-Stuif vraag ik u om een bijdrage. Uw 
bijdrage, klein of groot, kan dit evenement dat zo diep in Haarlem is verankerd, helpen door 
te gaan. Op de website www.dock-haarlem.nl is een digitaal formulier te vinden waarin u uw 
bijdrage kunt aangeven. Hier tegenover staan aantrekkelijke tegenprestaties. Op de site 
vindt u de lijst met de tegenprestaties per bedrag. Zo laten wij Haarlem weten dat u de Stuif-
Stuif en haar bezoekers een warm hart toe draagt. 
 
 
 
Omdat de Stuif-Stuif 22 augustus tot en met 2 september aanstaande plaats vindt, wil ik u 
vragen (zo snel mogelijk) te reageren.  
 

http://www.dock-haarlem.nl/


Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze brief of de Stuif-Stuif, kunt u met mij contact 
opnemen.  
 
Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geinformeerd maar bovenal een postieve reactie 
uwerzijds te mogen ontvangen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens DOCK Haarlem, 
 
Ph.R.(Fulbert) Nijpels 
Coördinator Stuif-Stuif  
 
Contactadres:  
Laan van Berlijn 1 
2034 SB  HAARLEM 
Tel: 023-543 06 85 of 06-23 25 15 78 
E-mail: fnijpels@dock.nl 


