U hebt besloten een koe te doneren, gefeliciteerd! Wij zijn erg blij dat u een bijdrage levert
aan de veestapel van Floating Farm. Lees nog even de aandachtspunten door en dan bent u
helemaal klaar om uw koe tijdens de opening te verwelkomen op de Floating Farm!
Aandachtspunten:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Super innovatief natuurlijk, zo’n boerderij met koeien op het water. Door uw donatie krijgt
u de unieke kans om betrokken te zijn bij ons mooie project, Als bijdrage vragen wij
€ 1.500,--, dat is wat een MRIJ (Maas Rijn IJssel) koe ons kost. Denk hier wel even over
na, want er kan helaas geen restitutie plaatsvinden als u eenmaal heeft gedoneerd. Lees
alles over dit oud Hollandse koeien ras op onze website.
Het volgende punt om over na te denken, is dat u zelf een mooie naam voor de koe mag
verzinnen. Misschien weet u wel een mooie oud Hollandse koeiennaam of zoekt u het in
een hele andere hoek!
Zodra de Floating Farm af is en de koeien in hun nieuwe stal staan, is het natuurlijk hoog
tijd om kennis met de koe te maken. Boer Albert laat graag zien welke koe u heeft
gedoneerd en we maken uiteraard ook even een paar mooie foto’s en selfies van u en de
koe.
Ook ontvangt u een uitnodiging voor de officiële opening van Floating Farm en wordt één
keer per jaar een speciaal evenement voor u en de andere koeien-donateurs
georganiseerd (we moeten natuurlijk wel een beetje de verjaardagen van de koeien
vieren 😉).
Als u een koe doneert, wordt het dier eigendom van Floating Farm. De Floating Farm
heeft dus zeggenschap over de dagelijkse verzorging van de door u gedoneerde koe.
Boer Albert draagt dieren een warm hart toe, dus we weten zeker dat hij er alles aan zal
doen om de door u gedoneerde koe een geweldig leven te geven op de Floating Farm!
Natuurlijk bent u wel welkom om de door u gedoneerde koe te komen bezoeken
(alsjeblieft wel tijdens de openingstijden, dat is wel zo gemakkelijk). U kunt dus altijd
komen kijken en aan uw vrienden en familie laten zien hoe het met de koe gaat.
Dat de koe van Floating Farm is wil niet alleen zeggen dat boer Albert over de verzorging
van de koe gaat, maar ook dat de opbrengsten van de koe (in zuivel, mest, kalveren en
uiteindelijk vlees) voor de Floating Farm zijn. Eerlijk is eerlijk, wij moeten hier ook onze
boterham mee verdienen.
En tja, u wilt er misschien liever niet aan denken, maar op een dag zal de koe niet langer
op de Floating Farm kunnen blijven. Dit kan gebeuren door ziekte, ouderdom, omdat de
koe niet meer drachtig wordt (ze kan dan geen kalfjes meer krijgen) of omdat de
productie zodanig terug loopt, dat we de koe niet meer kunnen (onder)houden. Op dat
moment wordt de koe geslacht om als vlees verkocht te worden. Als u nu denkt: nee dat
wil ik echt niet! Dan kunt u er ook voor kiezen om de koe naar het koeienrusthuis te
brengen. Daar kan zij dan van een fijne oude dag genieten. Let wel op: Floating Farm
heeft zelf geen connecties met een rusthuis, de donateur zal het verblijf in een rusthuis
dus zelf moeten regelen en financieren. Voor informatie hierover kunt u kijken op:
www.koeienrusthuis.nl.
Als laatste aandachtspunt hebben we te maken met de nieuwe privacywetgeving. Dat
klinkt misschien saai of onbelangrijk maar is dat zeker niet! Als u een koe wilt doneren

dan hebben we namelijk uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te mogen
bewaren. Voor ons is het belangrijk om uw naam en contactgegevens te weten, zodat we
u kunnen uitnodigen voor de opening van de Floating Farm en de andere leuke
evenementen voor donateurs! Bovendien is het ook wel handig om te weten wie u bent
voor als u bij de koe wilt komen kijken en uiteraard voor het fotomoment. Vul daarom
gelijk even het donatieformulier in, dan staan alle gegevens netjes bij elkaar. Als u dit
liever niet wilt, stuur dan een mail zodat we in ieder geval het e-mailadres van de gulle
gever hebben. We hebben ook toestemming nodig voor het bewaren van uw koeienfoto,
zodat we die naderhand naar u op kunnen sturen.

Als u vragen heeft over het bewaren van uw gegevens of over een van de andere
aandachtspunten, neem dan even contact op met: info@floatingfarm.nl.

Op het moment dat u het donatiegeld heeft overgemaakt gaan wij ervan uit dat u
bovenstaande goed hebt begrepen en net zo enthousiast bent als wij! We zien u graag op de
Floating Farm, tot snel!

