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 SMALL  >  gratis
Deelnemen aan het Nationale 
Boomspiegelfeest
Deelnemende gemeente doet mee 
met de campagne. U kunt gratis 
gebruik maken van een aantal 
standaard materialen en tools.  
U bent zelf verantwoordelijk voor de 
uitrol in de gemeente en de nazorg  
bij inwoners.

 MEDIUM  >  2250 euro
Meedoen met aanloop en 
nazorg rondom het Nationale 
Boomspiegelfeest
De Stichting Guerrilla Gardeners 
ondersteunt de gemeente bij de 
organisatie van het Boomspiegelfeest 
en bij het inbedden in gemeentelijk 
beleid. Ook is er steun bij nazorg 
richting de bewoners.

 LARGE  >  4000 euro
2 jaar deelname aan het 
 Nationale Boomspiegelfeest
Deelnemende gemeente krijgt het 
hele pakket zoals omschreven in 
Medium, maar dan niet voor 1 maar 
voor 2 jaar. Zo verzekert u zich nog 
meer van nazorg, continuïteit en 
inbedding in de organisatie.

Standaard promotiemateriaal 
Digitale A2 poster en A5 folder template aan waarmee een vormgever vanuit de 
gemeente zelf aan de slag kan.

Promotiemateriaal op maat  
Een digitale flyer en poster met naam, logo en  contactgegevens van de gemeente 
volgens huisstijl van het Nationale Boomspiegelfeest.

x X

Check: is je boomspiegel geschikt? 
Niet iedere boomspiegel is geschikt voor een tuintje. Met deze online test wordt door 
het beantwoorden van een aantal vragen duidelijk of de boomspiegel geschikt is. 

x x X

Communicatietoolkit basis
  10 Foto’s uit beeldbank voor promotionele doeleinden.
  Tekst en uitleg over het aanleggen van boomspiegels, te gebruiken op de 

gemeentelijke website.

x x X

Communicatietoolkit extra
  Voorbeeldteksten  voor online communicatie naar inwoners voorafgaand,  

tijdens en ná de dag (via sociale media, e-mail en nieuwsbrieven).
  Informerende en motiverende filmpjes. 

x x

Een stappenplan voor het organiseren van het feest
De stichting Guerrilla Gardeners heeft veel kennis en ervaring om van zo’n dag een 
succes te maken.  
Inclusief 2 x 1,5 uur online brainstorm met Guerrilla Gardeners specialist.

x x

Informatiepakket beleid en beheer voor gemeenten
Met voorbeelden van het beleid voor zelfbeheer van boomspiegels bij diverse 
 gemeenten, inclusief voorbeeldconvenant af te sluiten met inwoners. 
Bevat ook advies over beheer, bijvoorbeeld het ‘voorbereiden’ van de boomspiegel 
voor beplanting.

x x

Het hele pakket medium niet voor 1, maar voor 2 jaar!
x

NB Deze bedragen zijn exclusief 21% btw.

Aanbod aan gemeenten
Wilt u als gemeente aanhaken bij het Nationale Boomspiegelfeest dan 
zijn onderstaande de standaardopties. Zit de optie van uw voorkeur 
er niet bij, neem dan via boomspiegelfeest@guerrillagardeners.nl 
contact met ons op voor een aanbod op maat.

SMALL MEDIUM LARGE



Aanvullende ondersteuning
De guerrilla gardeners kunnen indien gewenst meer ondersteuning 
bieden. We gaan hierover graag in overleg. Bijvoorbeeld:

 Menskracht voor de productie van de dag.

  Een guerrilla gardener is aanwezig op de dag van het evenement om te 
ondersteunen bij de uitvoering/productie en bij het maken van foto’s.

Plantgoed
Wil de gemeente bewoners op weg helpen met plantgoed? Leuk! 
Het aanbod van de guerrilla gardeners bestaat uit:

  Zakjes met inheems en gifvrij zaad dat speciaal is samengesteld 
voor de omstandigheden van de boomspiegel.

 ✓ tot 1000 stuks  vanaf € 1,15 per stuk 
	 ✓ bij 1000-2000  vanaf € 0,92 per stuk
	 ✓ bij 2000 of meer  vanaf € 0,81 per stuk

  Een pakket met gifvrije bloembollen die geschikt zijn voor een 
boomspiegel. 
We bieden een gemengd pakket met 50 bloembollen van 
4 soorten die garant staan voor een feest voor bijen.  
Een indicatie van de prijs: bij bestelling van 100 pakketten of  
meer vanaf € 9,50 per pakket.  
Bloembollen moeten voor 23 juli besteld worden en op=op.

   Planten kunnen het best lokaal betrokken worden. Bewoners 
willen graag weten welke planten het zijn en hoe deze het beste 
te planten. De guerrilla gardeners bieden daarom een omdoos 
om planten in te doen. Hierop staat uitleg over het inplanten 
van een boomspiegel. Voor diverse plantensoorten bieden we 
plantenstekers met kenmerken.

Alle prijzen zijn exclusief btw. Tegen een kleine meerprijs kunnen we de 
zakjes zaden en bollen ook voorzien van een sticker of label met eigen 
tekst en logo.

Neem bij interesse vooral contact met ons op.  
We bieden aantrekkelijke staffelprijzen.

boomspiegelfeest@guerrillagardeners.nl
(06) 28 66 69 15 (Nataly)

Doe mee en  
geef een feestje 

voor de beestjes!
www.guerrillagardeners.nl


