
Sponsoren van Natuurhus Almelo  
 
 
Groenpartners 
Door groenpartner te worden van Stichting Natuurhus Almelo laat u zien dat uw bedrijf de groene initiatieven, natuureducatie 
en duurzaamheid in en om Almelo van de stichting steunt en een warm hart toedraagt. Voor minimaal 1000 euro per jaar bent u 
al zakelijk groenpartner. Stichting Natuurhus Almelo heeft een ANBI-status, dit betekent dat giften aan ons fiscaal aftrekbaar 
zijn.  
 
Als groenpartner geniet u diverse voordelen waarvan we er hier enkele noemen.  
• U steunt het project Doepark de Hagen, om het paviljoen, het educatief pad en de beleef- en beweegtuin te kunnen 

realiseren. En daarvoor zijn wij u heel erg dankbaar! 
• Uw logo wordt getoond op de homepage van onze website.  
• U ontvangt 4 keer per jaar het Natuurhus Magazine per post.  
• U ontvangt een eenmalige korting van 25 euro bij vier keer adverteren in het Natuurhus Magazine.  
Lees meer voordelen en de wijze van aanmelden via https://www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/word-groenpartner/ 
 
Enkele groenpartners zijn 
- Accountantskantoor Wansink & partner  - Provincie Overijssel 
- BJZ.NU      - Rabobank Noord-West Twente 
- Gemeente Almelo     - Erve van Marle 
- Huize Almelo     - Waterschap Vechtstromen 
- ROC Twente      - Weidevogel Reclameproducties 
- StraC Communicatieadvies     
 
 
Vrienden 
U bent al vriend van Stichting Natuurhus Almelo voor minimaal 100 euro per jaar! Als vriend steunt u de initiatieven en 
projecten van de stichting. Zoals de realisatie van Doepark de Hagen en het paviljoen.  
 
Als vriend geniet u diverse voordelen waarvan we er hier enkele noemen. 
• U steunt het project Doepark de Hagen, om het paviljoen, het educatieve pad en de beleef- en beweegtuin te kunnen 

realiseren. En daarvoor zijn wij u heel erg dankbaar! 
• U ontvangt 4 keer per jaar het Natuurhus Magazine per post.  
• U ontvangt een eenmalige korting van 25 euro bij vier keer adverteren in het Natuurhus Magazine.  
Lees meer voordelen en de wijze van aanmelden via https://www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/word-vriend/ 
 
Enkele vrienden zijn 
- J.A.Bent       - H. van Gerwen 
- Van Dijk Technologie     - R. Hazelhoff 
- Fam. Rodenstein     - Lulof experts in gedrukte communicatie   

   
 

Donateur 
Voor minimaal 25 euro per jaar bent u donateur en daarmee steunt u Stichting Natuurhus Almelo. Samen zetten we ons in voor 
natuureducatie en de natuur in en om Almelo. Daarnaast helpt u ons bij de realisatie van Doepark de Hagen en het paviljoen.  
 
Als donateur van Stichting Natuurhus Almelo  
• steunt u het project Doepark de Hagen, om het paviljoen, het educatieve pad en de beleef- en beweegtuin te kunnen 

realiseren. En daarvoor zijn wij u heel erg dankbaar! 
• ontvangt u 4 keer per jaar het Natuurhus Magazine per post.   
Lees meer over Stichting Natuurhus Almelo op de website. Wilt u Stichting Natuurhus Almelo steunen? Ga naar 
https://www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/word-donateur/ om u aan te melden.  
 
Enkele donateurs zijn 
- R Bakker      - A. Koelman 
- A.G. de Bruijn     - H. Scholten Albers  
- B. Heerink      - B. de Vries 
- G.H. Hollander van Loevezijn    - R. Westendorp-Stelling 
- H. Koskamp 
 
 
  



Eenmalige gift 
U kunt er ook voor kiezen om Stichting Natuurhus Almelo eenmalig te steunen. Dit kan ook in de vorm van nalaten. Door de gift 
mee te nemen in uw testament laat u zien veel waarde te hechten aan de natuur en educatie over de natuur in onze mooie stad. 
 
Met uw gift  
• steunt u het project Doepark de Hagen, om het paviljoen, het educatieve pad en de beleef- en beweegtuin te kunnen 

realiseren. En daarvoor zijn wij u heel erg dankbaar! 
• steunt u initiatieven natuureducatie van de stichting. U kunt ook gericht aangeven waar uw gift aan besteed moet worden, 

zoals de bouw van het paviljoen, het ‘groene dak’ van het paviljoen, de beleef- en beweegtuin voor ouderen, de 
buurtmoestuin, het educatieve pad voor kinderen van de basisscholen etc.  

Wilt u eenmalig schenken aan Stichting Natuurhus Almelo? Wat fijn! Met uw steun kunnen we ons blijven inzetten voor onze 
groene omgeving, natuureducatie en duurzaamheid in en om Almelo. 
U kunt zich aanmelden via https://www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/eenmalige-gift/ 

Belastingvrij schenken 
Wist u dat uw gift vanzelf meer waard kan worden? Als u ons 5 jaar lang een bedrag schenkt, is die gift volledig af te trekken bij 
uw aangifte inkomstenbelasting. Dat heet een periodieke gift. 
Stichting Natuurhus Almelo betaalt geen schenkbelasting over uw gift. Uw geld komt geheel ten goede aan ons werk. Dit is 
mogelijk omdat de Stichting Natuurhus Almelo de status heeft van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
Meer informatie kunt u vinden op de website https://www.natuurhusalmelo.nl en aanmelden via: info@natuurhusalmelo.nl 
 
 


