Wordt een Vriend, adopteer een dier
De Vrienden laten zien dat ze Hertenkamp
Enkhuizen’ waarderen. Ze zijn onze ambassadeurs
en ondersteunen het bezoekerscentrum financieel met
een structurele of een éénmalige gift. Nog leuker is het
om een dier te adopteren. U helpt mee aan de
ontwikkeling van deze prachtige plek in Enkhuizen,
waar kinderen en volwassenen in contact komen met
allerlei boerderijdieren, spelen en ontdekken in de
natuur en genieten van educatieve lessen en
activiteiten.
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Wat doen we met uw gift?
De dieren kosten geld; ze krijgen te eten, ze worden verzorgt en ook de dierenarts komt
geregeld. Er moet ook geïnvesteerd worden in het onderhoud én de ontwikkelingen van de
behuizing en het terrein. Wij willen graag dit bezoekerscentrum voor publiek gastvrij open
houden. De structurele middelen zijn niet helemaal toereikend. Met uw gift ondersteunt u
het Hertenkamp Enkhuizen, een plek waar kinderen en volwassenen in contact komen met
allerlei boerderijdieren, spelen en ontdekken in de natuur.
Bedrijven:
Bedrijven en organisaties die sponsoren vanaf € 500,00 per jaar, gedurende 3 jaar krijgen
een bordje met bedrijfsnaamvermelding in het centrum.
Voorbeeld van een bijdrage:
ADOPTIE
Cavia: € 10,-Rat: € 10,-Kip: € 15,-Konijn klein: € 20,-Konijn groot: € 25,-Geit: € 150,-Schaap: € 150,-Varken: € 100,--

Mini-ezel € 250,-Hert: € 250
Lama: € 250
DONATIES:
Donatie algemeen eenmalig.
Donatie algemeen minimaal 3 jaar

Hoe werkt het?
U kiest zelf het doel en de wijze van donatie door het formulier in te vullen.
U kunt ook rechtstreeks een bedrag storten: IBAN: NL74 ABNA 0825 4573 94
t.n.v. Stichting Natuur- en Milieu Educatie Enkhuizen e.o. m.v.v. gift of donatie.
Wat krijgt u hiervoor?
• Een certificaat met kleurenfoto van het door u gekozen dier.
• De nieuwsbrief met alle informatie in en rond het bezoekerscentrum.
• Een prachtig, goedlopend en verzorgd educatief bezoekerscentrum, met
kinderboerderij, NME en natuurtuin.
Handig om te weten: ANBI status
Hertenkamp Enkhuizen heeft een ANBI status van de belastingdienst:
RSIN/fiscaal 807969151; Het bedrag is daardoor aftrekbaar voor de belasting.
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Adoptie/ donatie formulier

Naam (particulier /contactpersoon): ………………………………………………………………………………
*Naam bedrijf (indien van toepassing) ………………………………………………………..………………..
Email adres …………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………
Uw voorkeur dier(en): ……………………………………… Uw bijdrage: ………………………………………
Kruis aan wat van toepassing is

 Dit is een eenmalig gift.
 Dit bedrag sponsor ik jaarlijks tot wederopzegging. Ik ontvang jaarlijks een nota.
 Ik wil een adoptie-certificaat.
Ingangsdatum: ………………………………………………..

Handtekening ………………………………………………………………………….
Na het ontvangen van uw ondertekende adoptie/donatie formulier, worden de gegevens
in onze financiële administratie verwerkt en ontvangt u een (digitale) nota.
Zo nodig nemen we contact met u op.
Let op: Door het invullen van dit formulier geeft u, in verband met de privacy wetgeving,
toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor de (financiële) administratie en
opname in de ’Vriendenlijst’. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinde gebruikt.
Hertenkamp Enkhuizen, Wilhelminaplantsoen2, 1601 LS. Tel: 0228-320310,
email: info@hertenkampenkhuizen.nl
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