Organisaties waar SRZ zaken mee doet

In de regio Scouting Zeeland hebben we contacten met diverse organisaties die hun
producten of diensten met korting aanbieden of een speciale service bieden voor
Scouting. De contactpersoon daar is vaak zelf ook scout.
Hieronder vind je een overzicht van die organisaties, hun diensten en de
contactgegevens. Je kunt zelf direct met die organisaties contact opnemen.
Heb je een aanvulling of wijziging op dit overzicht, stuur dan even een e-mailtje naar
info@scoutingzeeland.nl

Meijling & Sarneel notarissen
is bereid om de statuten voor Scoutingroepen voor € 500,- aan te passen zodat ze
voldoen aan de WBTR. Organisaties die daarvan gebruik willen maken moeten wel zelf
e.e.a. voorbereiden. Hoe dat werkt kan je vragen aan de
bestuurscoaches@scoutingzeeland.nl
Website: https://www.meijling-sarneel.nl/
Contactpersoon: Lody Toet toet@meijling-sarneel.nl
Out of the Box
maakt leuke artikelen van hout voor een gunstige prijs, die je bijvoorbeeld uit kunt
reiken als prijs, cadeautje of kampaandenken.
Out of de box organiseert ook spellen en activiteiten.
Website: https://www.outoftheboxgames.nl/
Contactpersoon: Valerie de Witte info@outoftheboxgames.nl
Rovado Bedrukkingen en Stickers
Robin van Dongen is zelf Scout en kan als zelfstandige met zijn eigen bedrijf tegen
kostprijs alle soorten drukwerk leveren zoals flyers, stickers, spandoeken, enveloppen.
Ook bedrukte kleding in kleine of grote oplages met personalisatie gaat tegen scherpe
prijzen.
Contactpersoon: Robin van Dongen robin@rovado-bedrukkingen.nl
Van Loon&Zn BV
levert pionierhout of andere houtproducten met korting voor Scouting.
Website: www.vanloonhout.nl
Contactpersoon: Gert 0184-615820 / 0626046648 gert@vanloonhout.nl
Adres: Rivierdijk 31, 3372, BE Hardinxveld
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Van de Gruiter
Is een zeilmaker die ook veel nautische artikelen verkoopt met een speciaal
assortiment voor lelievletten. Afhankelijk van welke producten er gekocht worden, is
er in overleg korting mogelijk.
Website: https://www.vandegruiter.com/waterscouting
Adres: Edisonweg 1, 4382 NV, Vlissingen
Scouting Nederland heeft ook met een aantal partners en/of leveranciers afspraken op
maat voor Scoutinggroepen en -organisaties. Die maken faciliteiten en service op
maat mede mogelijk voor Scoutinggroepen en andere Scoutingorganisaties in
heel Nederland. Hier vind je een overzicht van die organisaties.
https://www.scouting.nl/ondersteuning/financi%C3%ABn/groepsvoordeel
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