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Adoptieformulier Bedrijven 
 
Het adopteren van één of meer lammeren van de Edese schaapskudde is een symbolische 
adoptie. De lammeren blijven volledig onder de hoede van de Stichting Edese 
Schaapskudde.  
Ongeacht hoeveel lammeren u adopteert, u ontvangt van de organisatie altijd een fraai 
ingelijst adoptiecertificaat voor ieder lam. Uw bedrijfsnaam en het logo van uw bedrijf of 
organisatie wordt vermeld bij beide schaapskooien en op de website. Wanneer u meer 
lammeren adopteert, komt daar nog iets bij.  
 
Adoptie van 1 lam: 
• Adoptiecertificaat  
• Naamsvermelding (met logo) bij de schaapskooien en op de website 
 
Adoptie van 2 lammeren: 
• Adoptiecertificaat; 
• Naamsvermelding (met logo) bij de schaapskooien en op de website; 
• Uitnodiging voor twee personen voor de scheerdersmaaltijd tijdens het 

schaapscheerdersfeest op tweede zaterdag in juni.  
 
Adoptie van 3 lammeren: 
• Adoptiecertificaat; 
• Naamsvermelding (met logo) bij de schaapskooien en op de website; 
• Uitnodiging voor twee personen voor de scheerdersmaaltijd tijdens het 

schaapscheerdersfeest op tweede zaterdag in juni; 
• Uw bedrijfsvlag of –bord wordt geplaatst tijdens het schaapscheerdersfeest. 
 
Adoptie van 4 of meer lammeren: 
• Adoptiecertificaat; 
• Naamsvermelding (met logo) bij de schaapskooien en op de website; 
• Uitnodiging voor twee personen voor de scheerdersmaaltijd tijdens het 

schaapscheerdersfeest op tweede zaterdag in juni; 
• Uw bedrijfsvlag of –bord kan geplaatst worden tijdens het schaapscheerdersfeest; 
• Een dag wandelen over de heide met de herder voor twee personen, met aansluitend 

een drankje en een hapje bij restaurant ‘Juffrouw Tok’.   
 
De Edese schaapskudde heeft de ANBI-status, waardoor de symbolische adoptie gezien 
kan worden als een gift.  
 
U kunt dit formulier zenden aan: 
Stichting Vrienden van de Edese Schaapskudden 
p/a Kleefsehoek 220 
6711 SJ Ede 
 
Of scannen en per e-mail verzenden naar informatie@edeseschaapskudden.nl  
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Wij dragen de Edese Schaapskudden een warm hart toe en willen graag 1 of meerdere 
lammeren adopteren voor de periode van 1 jaar.  

 
¨ Naam 1e lammetje: ………………………………………………   € 175 

 
¨ Naam 2e Lammetje: ……………………………………………..   € 350 

 
¨ Naam 3e Lammetje: ……………………………………………..   € 525 

 
¨ Naam 4e Lammetje: ……………………………………………..   € 700 

 

Wij komen WEL / NIET naar de lammerenadoptie op woensdagmiddag 2 maart 2022.  
Aantal personen: …………., maximaal 2.  
 
In verband met de plaatsing van de bedrijfsnaam op het publicatiebord bij de 
schaapskooien en op de website van de Schaapskudde, stuur ik een digitaal logo van het 
bedrijfslogo (eps of jpg) mee en de naam van de website.  
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon: ……………………………………………………………………………………..... 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

Postcode/Woonplaats: ……………………………………………………………………………….. 

Telefoon: ……………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………... 

Website: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening:  

 
 


