
 

 

Club van 2022 

In 2022 wordt de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere gehouden. Het thema is in deze editie “Growing Green Cities”. Groen is daarbij een 

zeer belangrijke schakel. Het maken van de verbinding tussen onze groene produkten en de uitdagingen in de veranderende wereld is daarmee een 

mooie uitdaging. Treeport Zundert en LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen willen zich inspannen om samen een hele goede presentatie op kavel 

015 in te richten. Daarbij leggen we de verbinding tussen de constructie van een normaal gesproken onder het maaiveld geplaatste warmtebuffering van 

het Zundertse bedrijf HoCoSto. Hun constructie plaatsen we boven de grond, alsof het een gebouw is. Dat kleden we aan met onze planten. Daar rond 

omheen staan zeer vele fraaie aanplantingen. Daarmee laten we als inzender zien dat we goed begrijpen wat onze opdracht is in de nieuwe wereld. 

Goede planten kunnen wij kweken. Ze op een goede plaats zetten komt door de samenwerking die we hebben met de partijen om ons heen. 

Om die inzending te maken, hebben we middelen nodig. Planten, constructie, zitmeubel, pr-materiaal enzovoorts. Een deel ervan hebben we al 

toegezegd gekregen en voor een deel gaan we bij onze leden langs. Voor de planten die geleverd mogen worden, daar zetten we een 

reclamemogelijkheid tegenover. Er is echter ook geld nodig om een en ander te realiseren. Dat willen we bij elkaar krijgen door sponsorpakketten aan te 

bieden. Er zijn drie varianten, te weten Stek, Boom en Bos. Daarnaast is een vrije donatie ook mogelijk. Met dit formulier hopen we van onze leden te 

horen wat hun voorkeur heeft. 

Naam: 

Bedrijfsnaam: 

Wil graag intekenen op: 

..… x Stek  (Dit pakket kost €250 en geeft recht op twee entreekaarten) 

..… x Boom  (Dit pakket kost €500 en geeft recht op vijf entreekaarten) 

..… x Bos  (Dit pakket kost €1000 en geeft recht op twaalf entreekaarten) 

 €….  Vrije donatie 

Zodra we het contract met Floriade definitief hebben ondertekend, zullen we contact opnemen voor verdere afhandeling. 


