Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Gouda?
Dat kan in samenwerking met de kinderboerderij!
Stichting Vrienden van…
Mijn naam is Bonny en ik woon al sinds 1993 op de kinderboerderij in
Gouda. Het is zo fijn hier en dat komt mede door het grote aantal
begunstigers die ons steunen. In 2011 is de Stichting Vrienden van de
kinderboerderij De Goudse Hofsteden opgericht. Zij richten zich op het
werven van vrienden (voorheen donateurs en sponsoren). 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.

Ik ben Emma en dit is mijn moeder Sophie. Mijn moeder zegt
dat u als bedrijfsvriend van vele voordelen kunt genieten. Zo
komt uw bedrijfsnaam op de website (met link) en op het
bord ‘Bedrijfsvrienden van de Kinderboerderij’, uw
bedrijfsnaam wordt vermeld op social media en u krijgt een
uitnodiging voor de jaarlijkse begunstigersmiddag. Maar er is
meer……! Wat was dat ook alweer Hans Brandgans?

Ja mijn naam is Hans Brandgans. Er zijn inderdaad nog meer voordelen hoor!
•

10% korting op kinderfeestjes voor werknemers!

•

Mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief vergaderruimte op de kinderboerderij
te boeken (al dan niet in combinatie met andere activiteiten).

•

Een interview, een artikel of foto’s voor uw personeelsblad of relatieblad, waarin de
bedrijfsvriendschap in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen
wordt uitgelicht. De Stichting kan dit ‘op maat’ aanleveren.

Wij zijn misschien klein maar wij willen ook nog wat zeggen! Draagt
u de kinderboerderij een warm hart toe? Wilt u wat terug doen voor
de lokale gemeenschap? Korting voor uw werknemers? Of gewoon
een andere reden? Neem dan nu contact op met Cees of Karin op
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!
U kunt meehelpen het voortbestaan van de kinderboerderij te garanderen door u
met uw bedrijf aan te melden als Bedrijfsvriend van de Stichting Vrienden van de
Kinderboerderij, onderstaande strook in te vullen en op te sturen naar het
secretariaat van de kinderboerderij.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!!

1. Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:………………………………………………………………………………………………....

Contactpersoon:……………………………………………………………………………………………..

Telefoon……………………………..……………………………………………………………………………

Functie in bedrijf:……………………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………………………………

Postcode:……………………..Plaats:………………………………………………………………………

Emailadres:………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………….. (bedrijfsnaam) wenst Bedrijfsvriend te
worden van Stichting Vrienden van De Kinderboerderij de Goudse Hofsteden
voor het bedrag van €……………… per jaar (minimaal 250 Euro).

3. Na ontvangst van uw invulstrook ontvangt u van ons een factuur. U kunt uw
donatie ook direct overmaken via internetbankieren op IBAN-nummer:
NL63 RABO 0126 8549 39 t.n.v. Stichting Vrienden van Kinderboerderij De
Goudse Hofsteden te Gouda.

U kunt dit formulier afgeven in de kantine, opsturen naar Kinderboerderij De Goudse
Hofsteden, Bloemendaalseweg 34a, 2804 AB te Gouda of scannen en e-mailen naar
karin@kinderboerderijgouda.nl. Meer informatie kunt u vinden op de website
www.kinderboerderijgouda.nl

