
 

groene historie       groene toekomst

Word donateur en geniet  
van de volgende voordelen 

•   Jaarlijkse Open Tuinen Gids met ca. 300 te 

bezoeken tuinen

•   Tuinjournaal, 4 maal per jaar ontvangt u ons 

magazine

•   Tuinpas die gratis toegang verleent tot de 

opengestelde tuinen

•   Lezingen met deskundige sprekers

•   Excursies naar bijzondere tuinen en parken

•   Toegang tot publicaties van onderzoeken

•   Kennisuitwisseling en delen van ‘groene’ 

passie

•   10% korting op aankopen bij kwekerij Abbing

Als donateur steunt u de doelstellingen van de 

Nederlandse Tuinenstichting.

De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun 

hard nodig om een groene toekomst te kunnen 

waarborgen.

Word daarom donateur!

groene historie
groene toekomst
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nederlandse tuinenstichting 

postbus 11692 1001gr amsterdam

telefoon 020 623 50 58 

(bereikbaar op maandag t/m woensdag  

van 10-13 uur) 

e-mail: info@tuinenstichting.nl 

www.tuinenstichting.nl

giro 559 54 46 (ing bank)

iban nl28 ingb 0005595446/bic ingbnl2a

WORD DONATEUR 
OF MAAK IEMAND 
ANDERS DONATEUR 

WORD DONATEUR 
OF MAAK IEMAND 
ANDERS DONATEUR 

ONTVANG EEN CADEAUBON  
TER WAARDE VAN 20 EURO! 
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De Nederlandse Tuinenstichting zet zich- sinds 1980- in voor de instandhouding 
van groen cultureel erfgoed, geeft voorlichting daarover en stimuleert een brede 
maatschappelijke betrokkenheid. 

onze activiteiten:
•   Het beschermen en in standhouden van bijzondere parken, buitenplaatsen  

en tuinen 
•   Expertise ter beschikking stellen aan overheden en particulieren
•   Kennis en maatschappelijk bewustzijn vergroten ten aanzien van groen 

cultureel erfgoed
•   Onderzoek doen naar belangrijke tuin- en landschapsarchitecten en 

publicaties daarover verzorgen  
•   De jaarlijkse Open Tuinen Gids met honderden tuinen die voldoen aan onze 

eisen op het gebied van vormgeving, beplanting, ligging of cultuurhistorisch 
belang  

•   De publicatie van het kwartaalblad het Tuinjournaal met onder meer  
aandacht voor onze activiteiten, actuele ontwikkelingen en boeiende artikelen 

waarom donateur worden?
De Nederlandse Tuinenstichting is onafhankelijk en ontvangt geen subsidies. 
Donateurs brengen de financiële middelen bij elkaar. De Nederlandse 
Tuinenstichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Sinds de oprichting in 1980 vinden alle activiteiten plaats door de inzet van 
een grote groep deskundige en enthousiaste vrijwilligers. De Nederlandse 
Tuinenstichting biedt bedrijven die de missie van de NTs ondersteunen een 
bedrijfsdonateurschap aan (zie voor bijzonderheden de website).

website en social media
De activiteiten van de Nederlandse Tuinenstichting zijn te volgen op onze 
website: www.tuinenstichting.nl. Hierbij staat het verstrekken van heldere 
informatie aan onze donateurs en andere geïnteresseerden centraal. De lopende 
activiteiten van de Monumenten Commissie- om bedreigde parken en tuinen 
te behouden- kunnen bijvoorbeeld worden gevolgd op een landkaart. Alle Open 
Tuinen uit de Open Tuinen Gids zijn virtueel te bezoeken. Op de website vindt u 
verder actuele informatie over al onze andere activiteiten, waaronder excursies 
en lezingen. U kunt zich via de website ook aanmelden als donateur. 

zijn wij?
Veel parken en tuinen gaan verloren 

door gebrek aan geld, adequate 

kennis over de instandhouding 

en door een toenemende vraag 

naar ruimte voor huizen en wegen. 

Ons groene erfgoed vraagt om 

bescherming.

Waardevolle stadsparken, tuinen 

en parken van buitenplaatsen 

zijn voorbeelden van uniek 

tuinhistorisch erfgoed dat wordt 

bedreigd. En dat terwijl in ons 

volgebouwde land een groene 

leefomgeving voor ons welzijn juist 

steeds belangrijker wordt. 

De Nederlandse Tuinenstichting zet 

zich actief in om de belangstelling 

voor parken en tuinen te vergroten 

en meer waardering te krijgen voor 

deze ´groene monumenten´.  

WWW.TUINENSTICHTING.NL

WAT DOET DE NEDERLANDSE TUINENSTICHTING?

onze activiteiten zijn ook te volgen op twitter via www.twitter.com/

tuinenstichting en via ‘like’ onze tuinenstichting pagina op facebook.  

of Link met ons op linkedin (‘nts nederlandse tuinenstichting’).
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Ik wil graag een groene toekomst waarborgen en  
daarom het werk van de NTs steunen met
❍ NTs donateurschap minimaal  € 47,- per jaar (buitenland  € 50,-)  

❍ NTs donateurschap per 5 jaar  € 188,- (buitenland €200,- ) dus 1 jaar gratis   

❍ 1 jaar junior/student t/m 27 jaar  € 30,- (kopie van legitimatie meesturen)

❍  Bedrijfsdonateurschap: vanaf 55 euro bent u bedrijfsdonateur van de Nederlandse Tuinenstichting.  

Zie voor de mogelijkheden onze website 

Naam: .......................................................................................................... ❍ Dhr.  ❍ Mevr.

Straat en nr: .............................................................................................................................

Postcode: ................................ Woonplaats: ..........................................................................

Telefoonnummer: ...................................................................................................................

Email: ........................................................................................................................................

Datum: ......................................................................................................................................

Handtekening:.........................................................................................................................

Ik geef een 1-jaar donateurschap cadeau aan:

Naam: .......................................................................................................... ❍ Dhr.  ❍ Mevr.

Straat en nr: .............................................................................................................................

Postcode: ................................ Woonplaats: ..........................................................................

Telefoonnummer: ...................................................................................................................

Email: ........................................................................................................................................

 

❍  Ik ontvang graag een cadeaubon van Kwekerij/Tuincentrum Abbing  

ter waarde van € 20,00

Stuur deze coupon aan: 

(of meld u aan via de website): 

Nederlandse Tuinenstichting 

Antwoordnummer 10685 

1000 RA Amsterdam

Hierna ontvangt u een bevestiging en na 

ontvangst van uw donatie volgt toezending van het 

Tuinjournaal en de Open Tuinen Gids met de NTs 

tuinpas (waarmee u gratis toegang heeft tot ca 300 

NTs Open Tuinen).


