Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Gouda?
Dat kan in samenwerking met de kinderboerderij!
Stichting Vrienden van…
Voor een bedrag van (minimaal) €250 bent u al 'Bedrijfsvriend van
de kinderboerderij'! De steun van bedrijfsvrienden zorgt ervoor dat
de kinderboerderij een mooie plek is en blijft. De steun komt ten
goede aan de dieren en de bezoekers.

Als bedrijfsvriend geniet u van vele voordelen. Zo
komt uw bedrijfsnaam op de website en op het bord
‘Bedrijfsvrienden van de Kinderboerderij’. U krijgt een
uitnodiging voor de jaarlijkse begunstigersmiddag.
Maar er is meer……! Wat was dat ook alweer?

Hallo, er is zeker meer! U kunt:
 Tegen een gunstig tarief vergaderruimte op de kinderboerderij boeken.
 Uw sponsorbordje zelf ophangen. Een leuke foto en bericht daarvan delen wij op
onze social media. Dat zorgt voor extra aandacht voor uw bedrijf!

Wij zijn misschien klein maar wij willen ook nog wat zeggen!
Draagt u de kinderboerderij een warm hart toe?
Neem dan nu contact op met Karin via
karin@kinderboerderijgouda.nl. Wij zijn heel erg blij met alle
steun! Heel veel dank en hopelijk tot snel!

Steun ons en word Bedrijfsvriend van de
kinderboerderij!
1. Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:…………………………………………………………………………………………
Contactpersoon:………………………………………………………………………………………
Telefoon……………………………..……………………………………………………………………
Functie in bedrijf:……………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………
Postcode:…………………… Plaats:………………………………………………………………
Emailadres:………………………………………………………………………………………………

2.

Hoe wilt u ons steunen? Kruis aan:
O Ons bedrijf wenst Bedrijfsvriend te worden van Stichting Vrienden van
De Kinderboerderij de Goudse Hofsteden voor het bedrag van
€……………… per jaar (minimaal 250 Euro)
O Ons bedrijf wil ‘in natura’ producten en/of diensten leveren ter waarde
van minimaal 250 Euro per jaar, namelijk ……………………………………………

3.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Kruis aan:
O Ons bedrijf wil wél de nieuwsbrief ontvangen
O Ons bedrijf wil niet de nieuwsbrief ontvangen

4.

En verder:
Steunt u ons met een geldbedrag? Dan ontvangt u een factuur van
Stichting Vrienden van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden te Gouda.
Ons IBAN-nummer is NL63 RABO 0126 8549 39.
Steunt u ons in natura? Dan ontvangt u een mail over hoe u jaarlijks uw
bijdrage wilt leveren.
Wilt u weten hoe wij omgaan met uw gegevens? Lees dan het
privacyreglement op onze website www.kinderboerderijgouda.nl

U kunt dit formulier invullen, scannen en mailen naar karin@kinderboerderijgouda.nl.
Meer informatie kunt u vinden op de website www.kinderboerderijgouda.nl

