
 

Hestia’s Hof 

Aanmeldformulier bedrijven 

 

Elk bedrijf in Leerdam en omstreken levert een dienst of een product. Hestia's 

Hof is op zoek naar bedrijven die graag een bijdrage willen leveren aan de 

ontwikkeling van onze kinderboerderij en poldertuin. Hieronder staan diverse 

klussen en materialen die we nodig hebben voor de opbouw. 

 

Kan uw bedrijf hier een product, dienst of financiële bijdrage aan leveren? 

Schrijf u dan met behulp van dit formulier in. Natuurlijk bieden we diverse 

aantrekkelijke tegenprestaties. 

 

 

Gewenste materialen 

De hieronder vermelde materialen zullen voor de kinderboerderij aangeschaft 

moeten worden. Wij hopen op sponsoring of donatie van deze materialen. 

 

Rubriek Groen  

• Groot insectenhotel;  

• Bloemenzaad voor bloemenplukveld;   

• Bomen: krenteboompje, laagstamfruit zoals appel- en 
perenboom, walnotenboom; 

 



 

• Struiken: hazelaar, frambozen, rode bessen, blauwe 
bessen, vlierbes, honingbes, aalbes, cranberry, 
vlinderstruiken; 

 

• Oeverbeplanting: zwanenbloem, gele lis, lisdodde, 
pluimzegge, kattenstaart, poelruit, moerasspirea, 
zuring, waterweegbree, grote egelskop. 

 

  

Rubriek Bouwmaterialen  

• Ouderwetse tractor die niet meer kan rijden  
(als speelobject in te zetten); 

 

• Hekken ter afsluiting terrein;  

• Hout voor de realisatie van dierenverblijven;   

• Levering en installatie van bewakingscamera;  

• Levering en installatie van de watervoorziening;  

• Stelconplaten.   

  
Rubriek Dieren  

• Sponsoring van voer voor een diersoort voor 
bijvoorbeeld een jaar (geit, konijn, cavia, kip, varken); 

 

• Duiventil;  

• Vogelhuisjes;  

• Ruiven, hooitrog, drinkbakken;  

• Gaashekwerk voor rond de verblijven;  

• Kastanjehekwerk rondom vijver.  

  

Heeft u zelf materiaal beschikbaar waarvan u denkt dat dat van meerwaarde 

kan zijn? Neem dan contact met ons op via e-mail: info@hestiashof.nl.  
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Financiële bijdrage: 

Elk bedrag is welkom. Groot of klein. U kunt uw financiële bijdrage overmaken 

op rekeningnummer: NL13RABO0347286690 ten name van Stichting Hestia’s 

Hof. 

 

Tegenprestatie 

Als dank voor uw bijdrage in geld, materialen of diensten kunnen wij uw naam 

en/of beeldmerk plaatsen op diverse uitingen. De tegenprestatie vindt plaats 

na levering of installatie van de materialen of donatie van het geld. 

 

A. Bijdrage met een waarde vanaf € 250,- to € 1000,-: 

• Naamsvermelding op de website; 

• Bericht met foto op onze facebookpagina* over het geleverde materiaal 

en bedrijfsnaam; 

 

B. Bijdrage met een waarde tussen de € 1000,- en  € 2000,-: 

• Plaatsing van het logo op de website www.hestiashof.nl; 

• Plaatsing van het logo in de folder die uitgedeeld wordt bij de feestelijke 

opening; 

• Naamsvermelding op een permanent paneel in de kinderboerderij; 

• Bericht met foto op onze facebookpagina* over het geleverde materiaal 

en bedrijfsnaam. 
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C. Bijdrage met een waarde hoger dan € 2000,-: 

• Drie berichten met foto op onze facebookpagina* over het geleverde 

materiaal en bedrijfsnaam; 

• Plaatsing van het logo op de homepage van de website 

www.hestiashof.nl; 

• Plaatsing van het logo in een bedankadvertentie in het Kontakt; 

• Plaatsing van het logo in de folder die uitgedeeld wordt bij de feestelijke 

opening; 

• Plaatsing van het logo op een permanent paneel in de kinderboerderij. 

 

Ook op maat is er veel mogelijk. Neem dan contact op met het bestuur van 

Hestia’s Hof via info@hestiashof.nl. 

* De berichten op de facebookpagina worden momenteel gemiddeld 4000 

keer bekeken. 
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Bedrijfsgegevens: 

Bedrijfsnaam: _________________________________________________ 

Contactpersoon: _________________________________________________ 

Mailadres:  _________________________________________________ 

Telefoonnummer: _________________________________________________ 

 

De sponsoring betreft: 

o Levering van materialen ter waarde van: _________________________, 

 

namelijk:   _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

o Leveren van een financiële bijdrage ter waarde van: ________________ 

o Anders, namelijk: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Overeengekomen tegenprestatie:  pakket    A   /  B  /  C 

Notitie:  _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Handtekening vertegenwoordiger bedrijf: 

 

Datum:  _________________________________________________ 

Plaats:  _________________________________________________ 

 

In te vullen door Hestia’s Hof 

Betrokken bestuurslid:  ____________________________________________ 

U kunt uw logo mailen naar: info@hestiashof.nl.  
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