
KRAAYBEEKERHOF 
GAAT IN OBLIGATIES

TOEKOMSTPLAN

Aanmelden kan op:
toekomst@kraaybeekerhof.nl 

06 53 75 23 97 (Ronnie Horstman, bestuurder)
06 22 56 08 83 (Denise Veldhuis, bestuurder)

Zet je geld in op Kraaybeekerhof dat is altijd rendement! 
Sluit je aan bij een groeiende gemeenschap die dit centrum 
van gezonde landbouw en voeding, een duurzame toekomst 
schenkt. Jouw geld heeft direct impact op mens en omge-
ving en maakt het voor iedereen mogelijk dit te ervaren op 
Landgoed Kraaybeekerhof.

DOE MEE
IN

2017

Een nieuwe kapschuur, onderkomen voor de  
dieren, een tuinderswoning en een kas voor 
het opkweken van groenten, maken de levende 
landbouwcultuur zichtbaar en beleefbaar.

Midden op het landgoed kooklessen 
Natuurvoeding geven is ons ideaal. 
Een kookstudio op de locatie van de 
oude schuur geeft die mogelijkheid. 

Voor het restaurant willen we de ambiance op 
het niveau brengen van de kookkunst, terwijl de 
historische gebouwen om een renovatie vragen, 

te beginnen met de monumentale kas 
midden op het landgoed.

––––KAPSCHUUR––––ONDERKOMENVOOR DIEREN––––TUINDERSWONING––––KAS––––KOOKSTUDIO––––RESTAURANT––––RENOVATIE––––
ALTIJD

RENDEMENT



DOE JIJ MEE?
WIJ ZOEKEN JOU OM DEEL TE
NEMEN IN KRAAYBEEKERHOF

VRIJKOPEN VAN DE GROND 
Met 100,00 euro koop je jaarlijks 3 m2 grond vrij en draag je bij 
aan een duurzame toekomst (bijna de helft van de grond is al 
vrijgekocht).

EEN SCHENKING
Met een schenking draag je bij aan de restauratie van de oude 
kas, een nieuwe kas of aan de bouw van de kookstudio. 
Er is 350.000,00 euro benodigd

EEN OBLIGATIE 
Met een obligatie-lening financier je naar keuze mee aan een 
kapschuur, een tuinderswoning of aan het restaurant. 
Er is 2.000.000,00 euro benodigd

HOE WERKT HET?
Wil jij Kraaybeekerhof ondersteunen, meld je dan aan 
voor een toelichting op de plannen waarin we kunnen 
afstemmen hoe jouw bijdrage in te zetten.

WAT LEVERT HET JOU (OP)?
Verbinding met het landgoed,  
je draagt bij aan het levendige  
en bruisende voorbeeld dat 
Kraaybeekerhof is. De impact 
van je schenking/lening is groot. 
Je kiest voor een rente, komt 
dineren of krijgt korting op de 
opleidingen.

DE STICHTING
Stichting Kraaybeekerhof
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen
RSIN/fiscaal nummer:
806057312
IBAN:
NL85 TRIO 0212183583
Stichting O.G. Kraaybeekerhof 
heeft een ANBI status, giften 
zijn daarmee aftrekbaar voor 
de inkomstenbelasting.
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toekomst@kraaybeekerhof.nl 
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VRIJE
GIFT

AL VANAF 

€100
P / JAAR

AL VANAF

€1000


