
Word VRIEND van Het Groene Woud 

We ontwikkelden talrijke uitvoeringsprogramma’s en Europese projecten en voerden honderden 
andere projecten uit. Allemaal dankzij samenwerking met overheden, maatschappelijke 
organisaties, ondernemers, vrijwilligers, inwoners en onderwijsinstellingen. En allemaal om het 
landschap mooier, aantrekkelijker en waardevoller te maken. Doe je mee? 

Vrijwilligersorganisaties, inwoners en bedrijven 

Vrienden van Het Groene Woud zijn bijvoorbeeld bedrijven, vrijwilligersorganisaties en 
inwoners. Wat ze gemeen hebben: ze dragen natuur en landschap van Het Groene Woud een 
warm hart toe of willen een maatschappelijk verantwoorde bijdrage leveren aan de eigen 
leefomgeving. 
Klik hier voor een overzicht van alle Vrienden van Het Groene Woud. 

Wat we van jou als vriend vragen 

Daar spannen we ons graag voor in, maar we kunnen niet zonder financiële steun. Daarom 
vragen we van Vrienden een jaarlijkse financiële bijdrage: 

• die voor vrijwilligersorganisaties en inwoners € 50,- per jaar is (incl. BTW); 
• die voor bedrijven met minder dan 10 medewerkers € 250,- per jaar is (ex. BTW); 
• die voor bedrijven met 10 tot 50 medewerkers € 500,- per jaar is (ex. BTW); 
• die voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers € 1.000,- per jaar is (ex. BTW). 

Hier krijg je veel voor terug. We hebben een exclusief aanbod voor je samengesteld.  

Ons aanbod, exclusief voor vrienden van Het Groene Woud 

Als vriend van Het Groene Woud kun je rekenen op: 

Gratis:                

• Vermelding van je organisatie op www.hetgroenewoud.com, inclusief profieltekstje en 
directe link naar je eigen website (geldt niet voor inwoners); 

• Ontvangst digitale nieuwsflits (elke week); 
• Deelname aan de Ontmoetingsdag van Het Groene Woud (1x per jaar), een 

inspirerende netwerkbijeenkomst voor relaties van Het Groene Woud; 
• Vermelding op www.werkplaatshetgroenewoud.com waar mensen en diensten elkaar 

vinden. 

 Korting:              

• Op de training ‘Ambassadeur van Het Groene Woud’; 
• Op deelname themabijeenkomsten; 
• Op deelname aan het Ondernemersontbijt, een gastvrije netwerkbijeenkomst voor 

bedrijven in Het Groene Woud; 
• Op de huur van de promotiewagen (geschikt voor evenementen) van Het Groene Woud, 

compleet met promotiematerialen en attributen zoals een springkussen en finishboog; 
• Op de huur van de Starshade-tent van Het Groene Woud, een chique blikvanger, 

geschikt voor evenementen en presentaties. 

Extra service: 

• (Communicatieve) ondersteuning bij crowdfundingsinitiatieven. 
 

Interesse? Laat het weten via info@natuurenmilieuheusden.nl 

 

https://www.hetgroenewoud.com/organisatie/vrienden-van-hgw
http://www.hetgroenewoud.com/
http://www.werkplaatshetgroenewoud.com/
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
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