
 

 

 

Sponsor een dier op kinderboerderij Parkhoeve Breda-Noord 

 

Wat is sponsor een dier? 

Sponsor een dier is opgezet om meer mensen te betrekken bij de dieren van Parkhoeve en om meer financiële 

armslag te krijgen. Met het sponsoren van een dier draag je  bij aan de verzorging van het dier, zoals  de voerkosten, 

dierenartskosten, de kosten van hooi, stro en zaagsel en het onderhoud van stallen en hokken. 

Welke en hoeveel dieren kan ik sponsoren?  

Je kan verschillende dieren sponsoren. Denk aan de ezels, schapen, geiten, konijnen, kippen, cavia’s en eenden.  

Ook kan je een hele volière sponsoren denk aan de vogels en kippen. Natuurlijk kan je ook 1 kip of 1 vogel 

sponsoren. 

Op het inschrijfformulier vul je in welke dieren en hoeveel dieren je wilt sponsoren. 

Wat krijgt je als sponsor? 

De sponsor ontvangt een sponsorcertificaat met foto van het gesponsorde dier. Op de kinderboerderij  komt een 

bordje te hangen met vermelding welk dier door wie is gesponsord  (indien gewenst).   

Wat zijn de kosten voor een sponsor-dier? 

 Kosten per jaar 

Ezel €  30,00 
Varken €  20,00 
Schaap € 15,00 
Geit €  15,00 
Konijn €  10,00 
Cavia €     7,50 
Kip €     7,50 
Eend €    7,50 
Vogel €    5,00    
Volière vogels/kippen  €  20,00 
Volière kippen €  15,00 
Kat € 15,00 
 

Indien een gesponsord dier overlijdt of verkocht wordt krijg je bericht en de mogelijkheid om een ander dier te 

sponsoren. Je krijgt geen geld terug. 

Meerdere personen kunnen hetzelfde dier sponsoren. 

Hoe kan ik sponsor worden? 

Je kan het sponsorformulier vinden op onze website of afhalen bij de horecabalie. 

 

 

 



SPONSORFORMULIER 

Vul hieronder uw gegevens in: 

Voorletter(s) / Voornaam*  

Adres *      

Postcode / woonplaats *   

Email-adres *       

Telefoonnummer *  :         

Ik geef deze sponsoring  cadeau aan   

☐  Ik word sponsor van een of meerdere dier(en) van kinderboerderij Parkhoeve Breda-Noord. 

☐  Ik sponsor een dier en geef dit cadeau aan bijv. vrienden / familie / collega’s / kennissen. 

Ik sponsor de volgende dier(en) of geef deze cadeau. Ik betaal per jaar:         

  Ezel(s) à € 30,00             Kip(pen)    à €  7,50 

 Eend(en)    à €  7,50    Schaap(en)   à €  15,00

 Geit(en)    à € 15,00    Konijn(en)   à €  10,00              

 Vogel à €  7,50   Cavia(‘s)    à €  7,50   

 Volière vogels/kippen à € 30,00     Varken(s)    à € 20,00 

 Volière kippen à € 15,00       Kat(ten)    à € 15,00 

 **Aantal invullen van uw voorkeur 

Totaal te voldoen per jaar (in te vullen door Parkhoeve)    

  

        

• De sponsor-kosten zijn per kalenderjaar ( 1 januari tot 31 december) 

• De sponsoring is geldig tot wederopzegging. 

• Elk jaar kan je kiezen voor:  

- Voortzetting van de sponsoring. 

- Een nieuw sponsor-dier. 

- Stopzetten sponsoring (op te geven voor 1 december). 

• De sponsor krijgt per email bericht  van een wijziging voor het einde van het lopende  jaar. Geen reactie van de sponsor betekent automatisch voortzetting volgens de 

eerdere afspraken. 

• Het dier wordt geen eigendom, de sponsor draagt met de sponsoring bij aan de verzorging van de sponsor-dieren. 

• De sponsor krijgt geen andere behandeling dan andere bezoekers. 

• De sponsoring heeft geen invloed op de veestapel. 

 

        ☐k heb de voorwaarden gelezen en geaccepteerd.  _______________________________________________ 

   * verplichte vakken om in te vullen    Handtekening sponsor   
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