Kom met je school in actie voor
Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Al vele jaren ontvangen we tienduizenden schoolkinderen
per jaar (gratis) op het Park om ze kennis te laten maken met
de unieke natuur van De Hoge Veluwe. Dit vinden we zeer
belangrijk en dat zal ook altijd zo blijven. Wat u wellicht niet wist
is dat het Park privégebied is en daarom geen jaarlijkse subsidie
ontvangt vanuit de overheid. Het entreegeld wordt grotendeels
aangewend voor beheer, behoud en onderhoud van het Park.
Voor duurzame investeringen is het Park daarom afhankelijk
van particulieren, bedrijven en scholen die willen ondersteunen.
Zo komt er een nieuw Landhuis met een permanente eigentijdse
expositie voor kinderen en wordt het museum “Museonder”
grondig verbouwd en aangepast voor kinderen van deze tijd.
Mooie initiatieven die veel geld kosten!

Meer informatie op

hogeveluwe.nl

Wij willen u daarom vragen om tijdens uw jaarlijkse
“goede doelen actie” op school eens aan Het Nationale Park
De Hoge Veluwe te denken. U helpt ons daar enorm mee
zodat ook uw en onze kinderen én de generaties na hen van
Het Nationale Park De Hoge Veluwe kunnen blijven genieten.
					

Tips voor een geslaagde goede
doelenactie op je eigen school
Organiseer een leuk evenement, een musical, dansvoorstelling,
Karaoke-avond, Voice of Holland of andere talentenshow. Of
een filmavond, met popcorn! Verkoop de entreekaartjes. Je kunt
die avond dan ook gelijk met een collectebus rondgaan of loten
verkopen.

Of organiseer een rommelmarkt of kledingbeurs, met een
nagelsalon waar je je nagels kunt laten doen of een kapsalon
waar je je haar kunt laten vlechten.

Laat leerlingen sponsoren voor een sport (wandelen, fietsen, schaatsen,
zwemmen, hardlopen) per minuut, per afgelegde kilometer of per dag.
Organiseer het zelf of met de hele klas! De bekende sponsorloop levert
nog steeds veel op!
Ga lege flessen inzamelen en lever deze in
voor het statiegeld.

Doe klusjes voor je ouders, opa en oma of andere
familie of kennissen. Bijvoorbeeld de auto wassen.

Maar er kan nog veel meer ...
• Bingo avond met horeca en kans op leuke prijzen
• Dansmarathon (eenvoudig op te zetten en brengt veel op)
• Braderie en horeca op het schoolplein
• Alle kinderen een kunstvoorwerp laten maken en laten verkopen
• Kunstveiling waarbij kunst wordt geveild door kinderen
• Oud Hollandse spelen op het schoolplein (betalen voor deelname)
• Rad van avontuur
• Loterij opzetten met kans op gesponsorde prijzen
• Zelfgebakken cake, stroopwafels etc. verkopen aan familie,
buren, vrienden etc
• Zelfgemaakte wens/kerst kaarten verkopen aan familie,
buren, vrienden etc.		

Meer informatie op

hogeveluwe.nl

Contactgegevens
Afdeling Fondsenwerving Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Harald de Boer & Marit Nijstad: 055-3788100
of deboer@hogeveluwe.nl
De opbrengst kan worden overgemaakt op
NL06 RABO 0136 5688 66 t.n.v. Stichting Hoge Veluwe Fonds
o.v.v. actie <naam school>. U ontvangt vervolgens een nette
bedankbrief dat alles in goede orde is ontvangen.

