Onderwerp: Bedrijvenmarkt open dagen Proeftuin Randwijk 2018

Geachte heer/mevrouw,

De NFO, WUR, CAF en Fruitconsult presenteren donderdag 16 augustus 2018 de jaarlijkse open dag
Proeftuin Randwijk. Deze open dag richt zich op de hoogwaardige, duurzame productie van fruit en
vindt plaats op het terrein van Proeftuin Randwijk, Lingewal 1 te Randwijk.
Aansluitend is op vrijdag 17 augustus de internationale open dag gepland, u heeft de mogelijkheid
om ook tijdens deze internationale open dag met een stand aanwezig te zijn.
De laatste jaren richt Proeftuin Randwijk zich naast onderzoek ook steeds meer op demonstraties
waarbij ze zaken laat zien die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Tijdens de open dagen bieden de
organisatoren een afwisselend programma: zij besteden onder andere aandacht aan nieuwe
technieken en precisieteelt, spuittechnieken, -doppen en emissie, nieuwe rassen, biologische teelt,
enzovoorts. In verband met het nieuwe Houtig Kleinfruitcentrum op de proeftuin zal er dit jaar ook
specifieke aandacht zijn voor de kleinfruitgewassen. Het exacte programma zal begin augustus
bekend gemaakt worden.
Gelijktijdig met de open dagen zal net als voorgaande jaren een bedrijvenmarkt plaatsvinden. Hier
kunt u als bedrijf de bezoekers laten kennismaken met uw product en/of dienst. De bedrijvenmarkt is
open vanaf de ontvangst. Op 16 augustus is de ontvangst om 14.30 uur en eindigt het programma
rond 20.30 uur. Op 17 augustus is de ontvangst om 10.00 uur en eindigt het programma rond 17.00
uur. Dit jaar rekenen wij verdeeld over de twee dagen op meer dan 650 bezoekers. Uit ervaring weten
we dat de mix van rondgangen langs de diverse onderzoeken en demo’s in combinatie met de
bedrijvenmarkt wordt gewaardeerd.
Gedurende het programma zijn er pauzes zodat de bezoekers de kans krijgen om onder het genot
van een hapje en drankje over de bedrijvenmarkt te lopen. Het eten en drinken wordt aangeboden
door de gezamenlijke standhouders. De huur van de standruimte en een bijdrage in de kosten voor
het eten en drinken bedragen €350,-. Voor sponsoren van Proeftuin Randwijk geldt een tarief van
€200,-. Als u meer ruimte nodig hebt voor bijvoorbeeld machines bedragen de kosten voor sponsoren
€300,- en voor niet sponsoren €450,-. In overleg zullen wij dan een mooie locatie voor u zoeken.
Met bijgevoegd formulier kunt u zich aanmelden als standhouder voor de open dag(en). Graag
ontvangen wij het aanmeldingsformulier ondertekend retour via e-mailadres : jh.deman@gmail.com
Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk voor 15 juli kenbaar te maken of u een standruimte wilt huren
tijdens deze dag.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Hans de Man op telefoonnummer 06-86684140
Wij zien u graag u op donderdag 16 en vrijdag 17 augustus!
Namens de activiteitencommissie van Proeftuin Randwijk: NFO, PPO, CAF en Fruitconsult,

met vriendelijke groet,

Hans de Man
Lid van de activiteitencommissie van Proeftuin (namens de NFO)

Aanmeldingsformulier bedrijvenmarkt open dag(en) 2018
Datum: 16 augustus 2018 of 16 en 17 augustus 2018

Naam bedrijf
Contactpersoon
Straat + huisnummer
Postbus
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Stroom in stand
Marktkraam
Extra ruimte nodig voor
bijvoorbeeld machine?

Ja / Nee*
Ja / Nee*
Ja/nee
Hoe veel ruimte verwacht u nodig te hebben?:

Standhouder op 16 augustus
Ja
Standhouder op 17 augustus
Ja / Nee*
*doorhalen wat niet van toepassing is.
Tarieven 2018
deelname 1 dag
deelname 2 dagen
sponsoren kraam (ca. 2,5 x 2m)
€200
€200
niet sponsoren kraam (ca. 2,5x2m)
€400
€500
sponsoren kraam (ca. 5 x 5m)
€350
€450
niet sponsoren kraam (ca. 5 x 5m)
€500
€600
Tarieven grotere standruimte op aanvraag. Mogelijk aan te bieden voor buitenstands een partytent,
tegen extra kosten.
Opmerkingen:
- Opbouwen
- Opbouwen
- Afbreken
- Betaling
- Annuleren

: 16 augustus vanaf 10.00 uur (auto’s voor 13.00 uur weg bij de stands)
: 17 augustus vanaf 07.30 uur (auto’s voor 09.00 uur weg bij de stands)
: na afloop
: factuur dient voor aanvang van de open dagen betaalt te zijn
: annuleren is kosteloos mogelijk tot 1 augustus, na 1 augustus wordt 25%
van de factuur in rekening gebracht.

Ondergetekende meldt zich hierbij aan voor een stand op de bedrijvenmarkt van de open dag(en)
van Proeftuin Randwijk.
Naam:

Datum :

Plaats:

____________________________ ______________________ ________________________

Handtekening: __________________

U kunt het ingevulde formulier mailen naar jh.deman@gmail.com.

