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Hieronder lees je welke vormen van partnerschap er mogelijk zijn, wat je dat brengt en voor 
welk bedrag je ons dan steunt. 
Lees het rustig door, heb je toch nog vragen mail dan naar stichting@moestuindehaar.nl  
 
Partners van Moestuin de Haar 
 
Wie:  
Elk bedrijf of persoon die een bijdrage wil leveren aan Stichting Moestuin de Haar om zo te 
borgen dat de duurzame groei van de moestuin mogelijk is. Daarnaast draagt het bedrijf bij 
aan het borgen van toekomstige vernieuwing van infrastructuur en gereedschappen die in 
beheer zijn van de stichting.   
Als stichting gaan we voor maximaal zeven partners, het is dus best exclusief als je partner 
bent van Moestuin de Haar. 
 
Wat: 
Je bent natuurlijk altijd welkom op de moestuin op de dagen dat hij open is voor bezoekers. 
Maar we nodigen je graag uit om als vriend ook aanwezig te zijn bij de Vrienden en 
Partnermiddag. Dit is een speciale ontvangst met programma, elk jaar weer iets anders en 
passend voor vrienden en partners van Moestuin de Haar. 
Als partner wil je natuurlijk graag laten zien waar je aan bijdraagt en je klanten of 
medewerkers dat laten zien. Daarom de keuze voor de rondleiding op de tuin.  
 
Dat je partner bent zien ze dan terug, als je dat wilt, op de Partnerlijst die we publiceren op 
een bord. 
Een Partner levert zelf een opdruk/logo aan bij de stichting die op het Partnerbord komt: 

o Bronzen Partner 15x10 (liggend of staand) of 20x20 centimeter. 
o Zilveren partner 20x30 (liggend of staand) of 30x30 centimeter. 
o Gouden partner 30x40 (liggend of staand) of 40x40 centimeter. 

 
Hoe: 
Een partner draagt bij met minimaal € 750,- per jaar, meer mag ook, en kan een keuze 
maken voor hoeveel jaar hij zich als partner verbindt aan de stichting. De eerste donatie is in 
2021. 
Bronzen Partner:  

• Welkom met 2 personen op de Vrienden en Partnermiddag. Per jaar een rondleiding 
op Moestuin de Haar voor 10 personen. Datum in overleg te plannen. 

• Doneert 2 jaar. 
Zilveren partner:  

• Welkom met 4 personen op de Vrienden en Partnermiddag.  
• Drie keer een rondleiding op Moestuin de Haar voor 10 personen. Datum in overleg 

te plannen. 
• Eén keer gebruik maken van het Tuinhuis, of de moestuin, voor uw bedrijf voor een 

presentatie of bijeenkomst met maximaal 10 personen voor één dag. Datum in 
overleg tussen stichting en de tuinder. 

• Doneert 4 jaar. 



Gouden partner:  
• Welkom met 6 personen op de Vrienden en Partnermiddag.  
• Vier keer een rondleiding op Moestuin de Haar voor 10 personen. Datum in overleg 

te plannen. 
• Twee keer gebruik maken van het Tuinhuis, of de moestuin, voor uw bedrijf voor een 

presentatie of bijeenkomst met maximaal 10 personen voor één dag. Datum in 
overleg tussen stichting en de tuinder.  

• Doneert 6 jaar. 
 
 
Interesse, mail dan naar stichting@moestuindehaar.nl en geef door op welke wijze jij je wilt 
verbinden aan Moestuin de Haar. 
 
 


