Een bloeiende Proeftuin Randwijk:
ook in uw belang?

Word ook supporter
voor € 175,-* per jaar!
Voor het voortbestaan van Proeftuin Randwijk is
ﬁnanciële steun van het bedrijfsleven en dus ook van
fruittelers noodzakelijk. Graag nodigen wij u uit om
supporter te worden van Proeftuin Randwijk door het
inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij één
van de partners. Aanmelden kan ook door een mail te
sturen naar info@proeftuinrandwijk.nl onder vermelding
van uw bedrijfsnaam, contactpersoon, telefoonnummer,
factuuradres en mailadres.
* Bedrag excl. BTW

info@proeftuinrandwijk.nl

Locatie voor onderzoek & demonstratie:

Proeftuin Randwijk is dé centrale plaats in Nederland waar
onafhankelijk en praktijkgerichte innovatie en kennisontwikkeling
voor de Nederlandse fruitteelt plaatsvindt. De proeftuin richt zich
op professionele partijen in de conventionele en biologische
fruitteeltsector toegespitst op de thema’s duurzaamheid, kwaliteit en
arbeid.

De partners:

De NFO, CAF, WPR en Fruitconsult nemen sinds 2016 gezamenlijk de
organisatie voor hun rekening. Daarnaast geven zij de ‘tuin’ in de
periode 2016 t/m 2018 ﬁnanciële steun zodat Proeftuin Randwijk zich
verder kan ontwikkelen tot dé inspiratiebron voor de Nederlandse
fruitsector.

Activiteiten:

Iedereen is welkom om proeven of demo’s aan te leggen op de
proeftuin.
Op de proeftuin is een interessante mix te zien van fundamenteel
onderzoek en praktijkgerichte demo’s op het gebied van
duurzame fruitteelt, moderne rassen en onderstammen, efﬁciënte
productiesystemen, automatisering etc. Met jaarlijks ruim 2300
bezoekers en meer dan 80 proeven en demo’s toont de proeftuin
aan in de behoefte van de sector te voorzien.

Wat vragen wij van telers?

Voor het voortbestaan van Proeftuin Randwijk is steun van het
bedrijfsleven en dus van fruittelers noodzakelijk. Wij streven ernaar
dat een aanzienlijk deel van de telers ‘supporter’ wordt van de
proeftuin. Hierdoor is de bijdrage per teeltbedrijf gering maar de
totale bijdrage aanzienlijk!
Om ‘supporter’ te worden van Proeftuin Randwijk wordt een bijdrage
van €175,- (excl. BTW) per jaar gevraagd. Hiervoor vermelden wij uw
naam op onze website, ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief
en krijgt u gratis toegang tot de jaarlijkse open dag in augustus.
Telers die geen supporter zijn betalen vanaf 2017 voor deze open
dag een toegangsprijs van € 20,- .

Aarzel niet en meld u vandaag nog aan!

Aanmelden kan door het inschrijfformulier in te vullen en in te
leveren bij één van de partners of door een mail te sturen naar
info@proeftuinrandwijk.nl onder vermelding van uw bedrijfsnaam,
contactpersoon, telefoonnummer en mailadres.
In het belang van de Nederlandse fruitteeltsector rekenen wij op uw
steun!

