
 Geniet je op een mooie dag ook zo van Nationaal Landschap 
Het Groene Woud? Van de rust in de natuur, de levendigheid in de 
dorpen, de Bourgondische gastvrijheid waardoor je je overal welkom 
voelt? Help mee om dit unieke gebied in stand te houden.

Geef glans aan 
het landschap… 
           ...gewoon bij jou om de hoek!

Word vriend 
van Het Groene 

Woud

Een vriend van Het Groene Woud:
 … is een bedrijf, vrijwilligersorganisatie of inwoner
 … draagt het nationaal landschap een warm hart toe
 … vindt een fijne woon- of werkomgeving goud waard



• AL VANAF € 250,- PER JAAR VOOR BEDRIJVEN
• AL VANAF € 50,- PER JAAR VOOR VRIJWILLIGERORGANISATIES, 
 ZZP’ERS EN INWONERS

Vriend worden? Dít krijg je ervoor terug:
• Korting op de huur van de promotiewagen (geschikt voor evenementen) 
 van Het Groene Woud, compleet met promotiematerialen en attributen 
 zoals een springkussen en finishboog; 
• Korting op de huur van de Starshade-tent van Het Groene Woud, 
 een chique blikvanger, geschikt voor evenementen en presentaties;
• Gratis deelname aan de Ontmoetingsdag van Het Groene Woud;
• Korting op het jaarlijkse Ondernemersontbijt (alleen voor ondernemers); 
• Vermelding van je organisatie of bedrijf op www.hetgroenewoud.com, 
 inclusief profieltekstje en directe link naar je eigen website;
• Een aanvraagmogelijkheid uit het Landschapsfonds van Het Groene Woud 
 en de Subsidieregeling Stimulering Projectideeën;
• En... we houden je natuurlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen 
 in Nationaal Landschap Het Groene Woud. Kijk hiervoor ook op 
 www.hetgroenewoud.com

Iedereen kan vriend worden van Nationaal Landschap Het Groene Woud.

www.jouwgroenewoud.com

Met jouw bijdrage als vriend van Het Groene Woud 
maken we onze leefomgeving nog mooier, verfraaien 
we het landschap en werken we aan een klimaat waarin 
het heerlijk wonen, werken en recreëren is.

Interesse? Meld je aan!
Word vriend van Het Groene Woud! Aanmelden doe 
je eenvoudig via www.jouwgroenewoud.com.


