Overzicht tarieven 2022
Er zijn een drietal mogelijkheden om de Kinderboerderij Uden financieel te steunen. U kunt
‘Vriend van de Kinderboerderij’ (donateur) worden, een advertentie plaatsen in het Nieuwsblad
of een reclamebord bevestigen op het sponsorbord midden op het terrein. Hieronder staat kort
vermeld wat een en ander inhoudt en wat de jaarlijkse kosten zijn. Wij danken u voor uw steun!
1. Vriend worden van de Kinderboerderij (donateur)
Voor een gift van minimaal € 10,- per kalenderjaar bent u al onze vriend. U krijgt 3x per jaar
ons nieuwsblad ‘Nieuws voor onze Vrienden’ thuisbezorgd. Wanneer u buiten Uden woont en
het boekje per post wilt ontvangen, bedraagt de minimale gift € 15,- per kalenderjaar. De
mogelijkheid bestaat om het boekje digitaal per e-mail te ontvangen, dit bespaart drukkosten.
2. Adverteren in het Nieuwsblad (A-5 formaat): ‘Nieuws voor onze Vrienden’
De tarieven gelden per kalenderjaar:
• ¼ pagina € 75,• ½ pagina € 100,• 1 pagina € 150,- (binnenblad)
• 1 pagina € 200,- (omslag)
Het nieuwsblad verschijnt 3x per jaar in full colour in een oplage van 350 exemplaren en is
bedoeld voor onze vrienden, adverteerders, sponsoren en Udense basisscholen.
3. Reclamebord op de Kinderboerderij
Groot: afmeting breedte 114,5 cm x hoogte 25 cm
Kosten: € 115,- per kalenderjaar voor de duur van 1 jaar (met stilzwijgende verlenging)
Klein: Afmeting breedte 55 cm x hoogte 25 cm
Kosten: € 90,- per kalenderjaar voor de duur van 1 jaar (met stilzwijgende verlenging)
U ontvangt aan het begin van elk kalenderjaar een factuur. Het bord wordt door de sponsor
aangeleverd op trespa-plaat. Hiervoor kunt u onder andere terecht bij een beletteringbedrijf.
Bijvoorbeeld Spectrum Reclame of Cyron Reclame, beiden gevestigd op Vluchtoord in Uden.
Op onze sponsorpagina op de website (www.kbuden.nl) staan de bedrijfslogo’s van de
bordsponsoren. Met een klik op het logo komt men op de bedrijfswebsite.
Algemeen
Ons rekeningnummer bij de ING-bank is: NL30 INGB 0000 5408 37 t.n.v. Kinderboerderij Uden.
Graag uw naam en adres vermelden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Karien Timmers (penningmeester),
telefoon 06-1097 3663 of stuur een mail naar info@kbuden.nl.
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