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WELKOM PARTNER !
RUIMTE VOOR NATUUR EN KINDEREN

Het partnerschap van Springzaad is bestemd voor personen, bedrijven en organisaties die
zich bezig houden met de ontwikkeling, uitvoering, beheer en gebruik van Speelnatuur in
de breedste zin.
Springzaad Partners:
•

Ondersteunen de visie van Springzaad; zie: https://www.springzaad.nl/visie

•

Mogen zich op de website presenteren onder de kop ‘Partners’

•

Krijgen voorrang en reductie bij studiedagen en andere activiteiten

•

Ontvangen de digitale nieuwsbrieven (± 6x p.j.) en blijven zo op de hoogte van
actuele ontwikkelingen en activiteiten

•

Dragen actief bij aan de uitwisseling van kennis en ervaring met de andere partners

Springzaad-Partners ondersteunen met hun bijdrage de verdere ontwikkeling van speelnatuur.
Samen met het landelijke bestuur, de regioconsulenten, de verschillende expertisenetwerken en
de vrienden van de Stichting werken zij aan het versterken van een levendig en sterk netwerk
voor speelnatuur in Nederland.
Wij hanteren geen keurmerk voor partners. Om te bepalen of een kandidaat wel of niet bij
onze Stichting past, hanteren wij een vragenformulier, waarin wij de motivatie van de
kandidaat opvragen. Onderschrijft een partner de Springzaadvisie en is dit terug te zien in
zijn werk en referentieprojecten, is hij bereid zich actief in te zetten in een open
netwerkorganisatie en open kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s is hij of zij
van harte welkom!
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Omdat er een grote diversiteit bloeit in het speelnatuurveld hanteren wij verschillende
tarieven voor onze partners, zodat we iedereen in de gelegenheid kunnen stellen zich aan
te sluiten.
Wil je graag partner worden, maar heb je moeite met het tarief neem contact met ons op.
Kosten van het Partnerschap in 2021
Soort partner

Bijdrage in 2021

Bedrijven zonder personeel

€ 175,--/jaar

(ZZP-ER)
Bedrijven zonder personeel (ZZP-ER)

€ 150,--/jaar

en tegelijkertijd lid Wilde Weelde
Kleine bedrijven

€ 300,--/jaar

(maximaal 5 medewerkers)
Grote bedrijven

€ 500,--/jaar

(vanaf 5 medewerkers)
Natuurbeschermingsorganisaties en overheden

€ 500,--/jaar

Natuur- en milieu educatiecentra

€ 200,--/jaar

*De bedragen zijn exclusief btw.
Procedure partner worden:
-

De kandidaat partner ontvangt een invulformulier met een aantal vragen over zijn
of haar bedrijf en de motivatie om Springzaadpartner te worden

-

Het landelijk bestuur bespreekt de aanvraag

-

De kandidaat krijgt een reactie op zijn aanvraag en een invulformulier voor de
gegevens, die op de website geplaatst worden

-

Zodra de nieuwe partner geplaatst is op de website ontvangt hij de factuur voor
het partnerschap (bij plaatsing vóór 01 juli voor het lopende jaar, bij plaatsing ná
01 juli voor het daaropvolgende jaar)
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