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Word vriend
Als Vriend draagt u bĳ  aan het onder-
houd en behoud van Trompenburg. 
Dankzĳ  onze Vrienden kunnen we 
belangrĳ ke projecten en activiteiten 
(blĳ ven) realiseren. U bent al Vriend 
vanaf € 65,- per jaar. De vrienden-
kaart is een jaar geldig en biedt geen 
toegang tot de tuin, maar wel tal van 
voordelen: 

• 2x per jaar een exclusief ‘Vrienden’ 
evenement
• 10% korting op artikelen in onze 
Tuinwinkel (m.u.v. planten en boeken) 
• 2 keer per jaar een exclusieve digi-
tale nieuwsbrief 
• Gratis toegang tot de Plantenda-
gen, Herfstfair en Kerstmarkt

Wilt u daarnaast ook regelmatig de 
tuin bezoeken, dan adviseren we u 
tevens een jaarwandelkaart of 
museumkaart aan te schaffen.

Dé tuin van Rotterdam
Trompenburg is al 200 jaar een oase 
in een metropool. Als hét groene 
museum van Rotterdam zetten wĳ  
onze museale collectie bomen en 
planten in om bĳ te dragen aan de 
biodiversiteit en leefbaarheid van de 
stad. We onderstrepen het belang 
van groen door op natuurlĳke en 
eigentĳdse wĳze deel uit maken van 
de vrĳetĳdsbeleving. Met acht 
hectare zĳ n we een tuin van formaat. 
En dat kost veel liefde, tĳ d en … 
geld. Aangezien Trompenburg vrĳ wel 
volledig afhankelĳ k is van entree-
gelden, kunnen we uw steun goed 
gebruiken! Draagt u ons een warm 
hart toe en wilt u helpen ons erfgoed 
te behouden? In deze brochure vindt 
u tal van manieren om uw steentje 
bĳ  te dragen. Klein of groot. Als 
particulier of als bedrĳ f. Onze dank is 
enorm!



Word botanic guardian van 
Trompenburg
Wĳ  bieden u een unieke kans om uw 
naam letterlĳ k aan de tuin te verbin-
den. U heeft keuze uit drie moge-
lĳ kheden. Deze steun vertalen we 
in een bronzen, zilveren of gouden 
blad aan onze ‘sponsorboom’ op het 
entreeplein. Voorzien van uw naam 
en eventueel een logo. 

      Brons vanaf € 2500,- p/j 
(of € 210,- p/mnd)
• Tuin Perenhof is 1 dagdeel (tussen 
9.00-17.00 uur) per jaar van u. Voor 
een sessie, borrel of andere bĳ een-
komst in het groen (excl. catering). 
• 2 gratis jaarwandelkaarten voor 2 
personen.
• 2x per jaar een exclusief event. 
• 2x per jaar een digitale nieuwsbrief 
met bĳ zondere informatie. 
• Bronskleurig blad met uw (bedrĳ fs)
naam aan de Trompenburg boom.

      Zilver vanaf € 5000,- p/j 
(of € 417,- p/mnd)
• Tuin Perenhof is 1 dag (9.00-17.00 
uur) per jaar van u. Voor een sessie, 
borrel of andere bĳ eenkomst in het 
groen (excl. catering). 
• 4 gratis jaarwandelkaarten voor 2 
personen.
• 2x per jaar een exclusief event. 
• 2x per jaar een digitale nieuwsbrief 
met bĳ zondere informatie. 
• Zilverkleurig blad met uw (bedrĳ fs)
naam aan de Trompenburg boom.

      Goud vanaf € 10.000,- p/j 
(of € 835,- p/mnd)
• Tuin Perenhof is 1 dag per jaar van 
u, inclusief de avond, waarop de tuin 
speciaal voor u en uw gasten wordt 
geopend. Voor een sessie, borrel 
of andere bĳ eenkomst in het groen 
(excl. catering). 
• 6 gratis jaarwandelkaarten voor 2 
personen.
• 2x per jaar een exclusief event. 
• 2x per jaar een digitale nieuwsbrief 
met bĳ zondere informatie. 
• Goudkleurig blad met uw (bedrĳ fs)
naam aan de Trompenburg boom.

Naast deze voordelen, kunt u ook 
fi scaal profi teren van uw steun.



ANBI 
Stichting Trompenburg heeft een 
ANBI-status en wordt aangemerkt als 
een culturele instelling. Dit betekent 
dat de giftenaftrek wordt verhoogd 
als u een gift doet, wat een extra 
belastingvoordeel kan opleveren. 
De belastingdienst maakt hierbĳ  on-
derscheid tussen giften door particu-
lieren en door bedrĳ ven.

Particuliere giften: Deze giften 
worden voor de giftenaftrek met 
25% verhoogd, met een maximum 
van € 1.250. Bĳ  een gift van € 100,- 
wordt een bedrag van € 125,- als gift 
aangemerkt. 

Bedrĳ ven: Betaalt u vennootschaps-
belasting, dan worden giften voor de 
giftenaftrek met 50% verhoogd, met 
een maximum van € 2.500.  Bĳ  een 
gift van € 5000,- bedraagt de giften-
aftrek € 7.500.

Tuin Perenhof is te huur
Op zoek naar een unieke locatie voor 
een bĳ eenkomst in het groen? In 
hartje Rotterdam, maar tóch midden 
in de natuur? Dan is Tuin Perenhof dé 
plek bĳ  uitstek. Omgeven door een 
unieke collectie bloemen en planten 
is deze schitterende tuin in Trompen-
burg ideaal voor inspirerende sessies, 
groene meetings en onvergetelĳ ke 
evenementen. Omdat het een buiten-
locatie is, verhuren we Tuin Perenhof 
eventueel inclusief multifunctionele 
stretchtent. Deze tent van 18 bĳ  12 
meter is bĳ  alle weersomstandighe-
den het perfecte onderkomen. De 
opbrengsten van de verhuur komen 
rechtstreeks ten goede aan het in 
stand houden van Trompenburg.

Sponsoring
Heeft u een bedrĳ f en wilt u Trom-
penburg helpen? Er zĳ n altĳ d kleine 
en grote projecten die fi nanciering 
of productsponsoring behoeven. 
Wĳ  vermelden graag wie ons heeft 
geholpen bĳ  het verwezenlĳ ken van 
onze doelen.

Sponsoring in natura
Er zĳ n altĳ d dingen die aan vervan-
ging toe zĳ n en we hebben altĳ d 
nieuwe wensen om een bezoek nog 
leuker en beter te maken. Variërend 
van bĳ voorbeeld nieuwe tuinbanken 
tot een tractor voor het zware tuin-
werk. Kunt u vanuit uw onderneming 
iets voor ons betekenen? 
Op www.trompenburg.nl/steuntrom-
penburg staan onze actuele wensen. 
Suggesties zĳ n altĳ d welkom!



Schenkingen en legaten
Onze bĳ zondere collectie moet 
behouden blĳ ven. Door schenkingen 
of een nalatenschap via uw testa-
ment draagt u daaraan bĳ  en blĳ ft u 
voortleven in Trompenburg. Tot onze 
vreugde en dankbaarheid ontvangen 
we regelmatig schenkingen. Daarom 
hebben we de verschillende mogelĳ k-
heden op een rĳ tje gezet:

Schenking
• Eenmalig of periodiek middels een 
overeenkomst of notariële akte. Bĳ  
een periodieke schenking is het be-
lastingvoordeel meestal het grootst. 
• Een eigen fonds oprichten. Vanaf 
een schenking van € 50.000,- kunt 
u zowel de doelstelling als de naam 
van het fonds zelf bepalen. U wordt 
uiteraard persoonlĳ k betrokken bĳ  de 
besteding van uw fonds. 

Nalaten
U kunt Trompenburg op meerdere 
manieren in uw testament opnemen. 
• Een legaat. Een vooraf bepaald 
bedrag of (on)roerend goed wordt 
toegekend aan Trompenburg. 
• Erfstelling. Een vooraf bepaald deel 
van uw nalatenschap kunt u toeken-
nen aan Trompenburg. 
• Een fonds op naam. Vanaf 
€ 50.000,- kunt u een eigen fonds 
oprichten uit uw nalatenschap. 
• U kunt Trompenburg als erfgenaam 
benoemen en een gedeelte van uw 
erfstelling toekennen aan een door 
u opgericht fonds. U kunt tevens de 
verplichting stellen dat Trompenburg 
ook uitkeert aan derden.



Meer informatie?
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen óf wilt u 
Trompenburg op een of meerdere manieren steunen? Neem dan 
gerust contact met ons op via zakelijk@trompenburg.nl of bel met 
Hester Avis via 0641323456.

Ieder bezoek is 
natuurlijk ook een 
geweldige steun. 

Tot snel!

Trompenburgtuinen Trompenburg


