
Matches Beursvloer 's-Hertogenbosch 2014

Aanbieder Vrager Omschrijving match

ABN AMRO Manege De Binckhorst ABN AMRO gaat een evenement organiseren voor de manege (zoals een bingo middag) om zo geld in te zamelen voor 

aanschaf materialen voor de Manege.

ABN AMRO Stichting Bijzonder Gewoon ABN AMRO gaat 12 jongens van Stichting Bijzonder Gewoon een mooie dag bezorgen.

ABN AMRO Stichting Dagje Lesgeven ABN AMRO biedt Dagje Lesgeven vijf gastdocenten.

ABN AMRO Street Cats ABN AMRO verzorgt driemaal een workshop van een uur, genaamd 'Held met Geld' aan Street Cats. 

ABN AMRO Park Boswijk ABN AMRO komt met 3 personen één dagdeel een activiteit begeleiden met dementerende ouderen van Park Boswijk. 

Als tegenprestatie heeft Park Boswijk eenmalig een vergaderruimte beschikbaar.

ABN AMRO Park Antoniegaarde ABN AMRO deelt met 10 medewerkers kerstbomen uit aan kwetsbare ouderen. Park Antoniegaarde zorgt als 

tegenprestatie voor hapjes en drankjes voor 20 personen.

Actieplan Leerbanen Smartcab Smartcab wil een taxiplan ontwikkelen en zoekt daarvoor werkloze jongeren die met behoud van uitkering willen gaan 

werken (+/- 5 maanden opleiding). Actieplan Leerbanen begeleid jongeren naar opleiding of werk.

Avans Hogeschool Stichting Kledingbank 's-HertogenboschAvans levert 1e en 2e jaars studenten die hun stage komen lopen bij de Kledingbank. Ondersteuning bij uitzoeken 

kleding.

Avans Hogeschool Stichting Kledingbank 's-HertogenboschAvans organiseert een scholingsbijeenkomst voor bestuur en coordinatoren van de Kledingbank over omgang met 

mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking.

Avans Hogeschool Koningsdag 's-Hertogenbosch Avans Hogeschool levert vrijwilligers voor de Koningsnacht of Koningsdag.

Avans Hogeschool Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch Avans Hogeschool biedt een afstudeerder CE of ABC voor marketingonderzoek aan Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch. 

Laatstgenoemde biedt als tegenprestatie een workshop wijnproeven voor 3 personen.

Bij Katrien Stichting Bijzonder Gewoon Bij Katrien en In de Roos bieden een diner aan na de glamourfotosessie van Bijzonder Gewoon. 

Bossche InvesteringsmaatschappijStichting de Soete Moeder BIM levert 10 maanden een kantoorruimte a 100m2 aan de Soete Moeder. De Soete Moeder biedt een overnachting 

voor 2 personen aan. 

BrabantWonen Park Eemwijk BrabantWonen verzorgt 3 kunstkerstbomen  (ca 2 m hoog) met onbreekbare ballen voor diverse woningen.

BrabantWonen Voedselbank Den Bosch e.o. BrabantWonen organiseert een voedselinzamelingsactie onder haar personeel.

BrabantWonen Weekendschool De Bollebozen Een medewerker van BrabantWonen wordt bestuurslid bij Weekendschool De Bollebozen.

BrabantWonen Stichting Kledingbank 's-HertogenboschBrabantWonen gaat advies geven en meezoeken naar nieuwe huisvesting voor de kledingbank + winkel ca 1000m2.

BrabantWonen ABC Leer Mee BrabantWonen organiseert voor de deelnemers van ABC Leer Mee een groepsactiviteit. Als dank verzorgt ABC Leer Mee 

een heerlijke lunch.

BrabantWonen De Broekriem BrabantWonen biedt een locatie aan De Broekriem waar zij een workshop kunnen verzorgen.

BrabantWonen De Locatie BrabantWonen komt met 6 personen een dagdeel klussen bij De Locatie. De Locatie verzorgt een brunche.

BrabantWonen Vrijwilligerscafe 073 BrabantWonen ontwerpt en financiert een banner in high resolution voor Vrijwilligerscafe 073. Als tegenprestatie zet 

Vrijwilligerscafe 073 het logo van BrabantWonen onder op de banner.

BrabantWonen Street Cats BrabantWonen bekostigd een aanrechtblad en de uren van een vakman voor een keukentje. Street Cats geeft een 

workshop als tegenprestatie.

BrabantWonen Park Zuiderschans BrabantWonen verzorgt een muziekmiddag bij Park Zuiderschans, inclusief een gitaar, oud-Hollandse liedjes en hapjes. 

Als tegenprestatie heeft Park Zuiderschans tweemaal een ruimte voor een bewonersbijeenkomst beschikbaar.

BrabantWonen Scouting Hintham BrabantWonen biedt eenmalig onderhoud aan van 2 CV-ketels van Scouting Hintham.

Brens Advocaten Bij Katrien Brens Advocaten levert advies over vermijden van schadeclaims m.b.t. De wijkonderneming i.o.

Brens Advocaten Stichting de Soete Moeder Brens Advocaten levert advies over aansprakelijkheid van het hotel en verzekeringsrechtelijke aspecten aan De Soete 

Moeder. De Soete Moeder biedt een naamsvermelding op haar website.

Brens Advocaten Stichting Dagje Lesgeven Brens Advocaten gaat als gastdocent een dagdeel lesgeven voor Dagje Lesgeven op 15 januari 2015.

Business in Balans Stichting Bijzonder Gewoon Business in Balans biedt een workshop moodboard maken. Bijzonder Gewoon vermeldt Business in Balans op haar 

website en stelt foto's voor eigen gebruik beschikbaar.

Coffee3 Visio de Vlasborch Coffee3 levert een grote doos koekjes voor bij de koffie. Zij ontvangen van Visio de Vlasborch een keramieke schaal als 

dank.

Coffee3 Street Cats Coffee3 levert een grote doos koffiebekers aan Streetcats. Streetcats levert als tegenprestatie PR voor Coffee3 in 

nieuwsbrief en op website.

Coffee3 Stichting Jazz in Duketown Coffee3 verzorgt tijdens Jazz in Duketown de koffie en thee voor de vrijwilligers. Stichting Jazz in Duketown biedt 

hiervoor twee kaarten voor de voorproefavond aan Coffee3.
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Coffee3 Eleousa Communiteit Coffee3 levert een doos koffiebekers voor zowel koude als warme dranken. De tegenprestatie wordt nog gekozen.

Coffee3 Stichting Vrienden van Kooilust Coffee3 levert een tweedehands koffieapparaat met ingredienten t.b.v. De open dag van Vrienden van Kooilust. Als 

tegenprestatie mag Coffe3 met haar personeel komen voor een cursus paardenfluisteren.

Dekkers van Gerwen Het Bewaarde Land Dekkers van Gerwen gaat een folder maken voor zorginstellingen 500 stuks. Het logo van Dekkers van Gerwen komt op 

de folder t.b.v. PR.

Dekkers van Gerwen Visio de Vlasborch Dekkers van Gerwen maakt en ontwerpt een flyer voor De Vlasborch. Visio verzorgt een uitje voor medewerkers Van 

Gerwen dat hen de belevingswereld van een visueel beperkte leert kennen.

Dekkers van Gerwen Vrijwilligersacademie Closer ConnectionDekkers van Gerwen drukt flyers t.b.v. Vrijwilligers. Het logo wordt vermeld op het drukwerk.

Dekkers van Gerwen Stichting de Soete Moeder Dekkers van Gerwen gaat een drieluik drukken (5000 stuks). De Soete Moeder verzorgt een overnachting + ontbijt en 

het logo van Dekkers van Gerwen komt op het drieluik.

Dekkers van Gerwen Stichting PUB Dekkers van Gerwen drukt ca 800 flyers voor de PUB. Als tegenprestatie zal het logo van Dekkers van Gerwen op de 

flyers komen te staan.

Dekkers van Gerwen Spoor 073 Dekkers van Gerwen biedt 300 vel briefpapier aan Spoor073.

Dekkers van Gerwen Stichting Huifbed de Meierij Dekkers van Gerwen gaat een folder ontwerpen en drukken voor Stichting Huifbed de Meierij. Daarnaast biedt Dekkers 

van Gerwen ook aan 3 visitekaartjes te drukken voor de Stichting. Als tegenprestatie wordt het logo op de folder gezet. 

Dekkers van Gerwen Stichting Eendenkooi Maaspoort Drukkerij van Gerwen biedt 500 stickers aan Eendenkooi Maaspoort. Zij leveren het bestand in PDF aan.

Dekkers van Gerwen Park De Grevelingen Dekkers van Gerwen gaat een 200 tal folders drukken voor Park De Grevelingen. Als tegenprestatie biedt De 

Grevelingen PR.

Dekkers van Gerwen Stichting Vesta Dekkers van Gerwen biedt 300 drieluik A5 folders en 100 adresstickers aan Stichting Vesta. Er liggen diverse 

tegenprestaties klaar waaruit de drukkerij kan kiezen.

Dekkers van Gerwen Gamma Tuin Rosmalen Dekkers van Gerwen biedt 300 A5 flyers en 3 maal 50 visitekaartjes aan. In ruil mag de drukker hun logo op de flyer 

zetten.

Dekkers van Gerwen Heempark Dekkers van Gerwen levert diverse formaat stickers aan het Heempark.

Dekkers van Gerwen Vereniging Hartsdromen Dekkers van Gerwen biedt 500 visitekaartjes aan Denise, 1000 visitekaartjes voor dromenvervuller en 1000 etiketten 

visitekaartjeformaat. De tegenprestatie is een advertorial over duurzaamheid in het verenigingsblad van 1 A4 uitgave 

juni 2015.

Dekkers van Gerwen Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch Drukkerij Dekkers van Gerwen biedt vrijblijvend een offerten voor 4500 cursusprogramma's voor najaar 2015 tegen 

kostprijs. De Volksuniversiteit heeft gratis advertentieruimte in dit programmaboekje bij een akkoord.

Dekkers van Gerwen Vrijwilligerscafe 073 Drukkerij Dekkers van Gerwen drukt 2000 uitnodigingen voor Vrijwilligerscafe 073. Als tegenprestatie komt het logo van 

Van Gerwen op de uitnodiging en levert Vrijwilligerscafe 073 publiciteit op haar bijeenkomsten.

Dekkers van Gerwen Engelen 1200 Drukkerij Dekkers van Gerwen levert 400x een A3-kalender en 250 visitekaartjes. Engelen 1200 zet als tegenprestatie 

het logo van Van Gerwen op de kalender.

Dekkers van Gerwen Humanitas Drukkerij Dekkers van Gerwen levert circa 200 pilotfolders BOR. Als tegenprestatie zorgt Humanitas voor een 

naamsvermelding op de folder van Van Gerwen en hebben beide partijen een gesprek.

Dekkers van Gerwen Stichting Eet met je hart Drukkerij Dekkers van Gerwen drukt maximaal 200 uitnodigingen in A5-formaat ten behoeve van sociale activiteiten 

voor ouderen van Eet met je hart. Als tegenpresatie biedt Eet met je hart logovermelding in haar communicatie-

uitingen.

Dekkers van Gerwen Ruilkring Drukkerij Dekkers van Gerwen maakt het ontwerp en drukt waardepapieren ter waarde van 1500 jeroentjes en 2000 

/5000 visitekaartjes. Als tegenprestatie biedt Ruilkring een vermelding van het logo van Van Gerwen plus tekst.

Dekkers van Gerwen Street Cats Drukkerij Dekkers van Gerwen drukt 300 folders op A5-formaat voor Street Cats. Samen maken ze een afspraak 

omtrend een uit te brengen boek. Street Cats zorgt voor naamsvermelding van Van Gerwen.

Dimensys Reumafonds Dimensys biedt 3 à 4 keer per jaar een vergaderuimte aan inclusief koffie en thee. Reumafonds zet het logo van 

Dimensys op de website en/of in de nieuwsbrief.

Dommelweb Rode Kruis Den Bosch Dommelweb biedt een drietal zaken aan Rode Kruis Den Bosch. Ondersteuning in het beheer van de website, training 

van vrijwilligers en een social mediatraining.

DTZ Zadelhoff Stichting Kledingbank 's-HertogenboschDTZ Zadelhof gaat de Kledingbank adviseren en meezoeken naar nieuwe huisvesting voor de kledingbank + winkel ca 

1000m2.
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Een Helder Hoofd Reinier van Arkelgroep Een Helder Hoofd biedt een workshop/lezing Persoonlijke Effectiviteit voor de vrijwilligers van de Reinier van Arkelgroep.

Een Helder Hoofd GGZ Oost Brabant Een Helder Hoofd biedt een masterclass aan van 1,5 uur voor vrijwilligers en cliënten van locatie Coudewater. Als 

tegenprestatie biedt Coudewater een historische rondleiding aan van 2 uur.

FrasP Bouwadvies Bosch Parade FrasP biedt constructief advies voor het project Bosch Parade. Als tegenprestatie wordt FrasP uitgenodigd voor de 

opening en komt er vermelding in programmaboekje en website.

FrasP Bouwadvies Gehandicapten Platform 's-HertogenboschFrasP Bouwadvies biedt kennisoverdracht en begeleiding aan Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch.

FrasP Bouwadvies Stichting Dagje Lesgeven FrasP Spermon wordt een dagdeel gastdocent voor Dagje Lesgeven. Dagje Lesgeven nodigt FrasP uit voor de 

collegetour op 15 januari 2015.

Gemeente 's-Hertogenbosch Resto van Harte De Gemeente gaat Resto van Harte ondersteunen in het verbinden met ondernemersverenigingen in Den Bosch om 

daar presentaties te mogen verzorgen. Resto van Harte verzorgt een kookworkshop voor 6-8 personen van de 

Gemeente.

Gemeente 's-Hertogenbosch Stichting Dagje Lesgeven De Gemeente biedt 3 gastdocenten aan voor een dag(deel) lesgeven op een school in Den Bosch of omgeving. 

Gemeente 's-Hertogenbosch  't Heem De Gemeente biedt twee tweedehands duwrolstoelen (lichtgewicht en opvouwbaar) aan 't Heem. In ruil hiervoor mag 

de Gemeente eenmaal gebruik maken van de aula van 'de Braacken'.

Gemeente 's-Hertogenbosch Spoor 073 Gemeente 's-Hertogenbosch bemiddelt voor een gebruikte traplift in de winkel van Spoor 073.

GGZ Oost Brabant Voedseltuin Villaneuva Uitwisseling van vrijwilligers voor tuinwerkzaamheden. 

GWS dé Schoonmaker De Locatie GWS levert een volledig schoonmaakpakket voor De Locatie. De Locatie verzorgt een workshop op een nader te 

overleggen datum in 2015.

GWS dé Schoonmaker Spoor 073 GWS dé Schoonmaker maakt de Vughterstraat schoon voor Spoor 073. GWS krijgt een stadswandeling door ex-

daklozen als tegenprestatie.

Heemspark De Broekriem Heemspark biedt een dagdeel werk aan voor een groep van De Broekriem. Zij gaan de bospercelen in het Heemspark 

ontdoen van blad.

Holla Advocaten Street Cats Holla Advocaten geeft advies over juridische zaken aan Street Cats. Als tegenpresatie biedt Street Cats een ontmoeting 

met haar doelgroep aan Holla Advocaten aan.

Impuls & Co Street Cats A-pel levert 8 uur ondersteuning in de vorm van coachting/training. Streetcats levert PR voor het bedrijf.

Impuls & Co Vicki Brownhuis Impuls & Co levert Vicki Brownhuis een teamtraining nonverbale vs. verbale communicatie en talentontwikkeling op 

basis van visie. Vicki Brownhuis vermeldt Impuls & Co in de nieuwsbrief, op de website en in het aankondigende 

persbericht.

In de Roos Bij Katrien In de Roos biedt ruimte aan Bij Katrien voor aanschuifdagen.

Jong Management Resto van Harte Jong Management komt met zijn bedrijfsnetwerk dineren bij Resto van Harte. Tijdens het dinner heeft Resto van Harte 

de gelegenheid een presentatie te verzorgen over haar werk.

Jong Management Artibosch Jong Management geeft advies aan Artibosch over een vernieuwende en creatieve communicatie-aanpak. Artibosch 

biedt een rondleiding langs Bossche galeries voor 40 personen.

Jong Management Weekendschool De Bollebozen Jong Management peilt een lid voor advisering op CRM-, ERP-gebied en/of marketing- en PR-gebied van een bestuurslid 

van Weekendschool De Bollebozen. Als tegenprestatie biedt Weekendschool De Bollebozen publiciteit in het kader van 

MVO voor het ondersteunende bedrijf.

KPMG Accountants NV Vrijwilligerscafe 073 KPMG levert 600 pennen voor bedrukking met logo Vrijwilligerscafe 073. In de begeleidende brief zal PR gemaakt 

worden voor KPMG alszijde sponsor.

KPMG Accountants NV Voedselbank Den Bosch e.o. KPMG gaat een voedselinzamelingsactie houden onder het personeel op de kantoren in Eindhoven en Breda. De 

Voedselbank regelt in ruil hiervoor PR.

KPMG Accountants NV Stichting PUB KPMG doneert een laptop (zonder besturingssysteem). Stichting PUB vermeldt KPMG in haar nieuwsbrief.

KPMG Accountants NV Mooi zo Goed zo KPMG heeft één laptop zonder besturingssysteem beschikbaar voor Mooi zo Goed zo.

KPMG Accountants NV Wijkwerkplaats Oost KPMG stelt één laptop beschikbaar voor Wijkwerkplaats Oost in ruil voor één logo in mozaïek.

KW1C Engelen 1200 KW1C levert in het weekend van 12 en 13 september 2015 een aantal verkeersregelaars voor een event. Engelen 1200 

nodigt KW1C uit voor haar sponsoravond op 11-09-14.

KW1C Het Bewaarde Land Het KW1C gaat kopieerwerk verzorgen voor het Bewaarde Land. In ruil komt het logo van KW1C op de website.

KW1C Park Antoniegaarde Het KW1C gaat op 8-12-14 advies en een ontwerp leveren voor de kerstversiering in het gebouw aan de Zuid-

Willemsvaart. Als tegenprestatie verzorgt Park Antoniegaarde voor de studenten een lunch.

KW1C Humanitas Het KW1C biedt aan bouwtechnisch advies te geven over de inrichting van de nieuwe huisvesting. Eventueel wordt er 

ook een bouwtechnisch plan tot uitvoering gebracht.
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KW1C STg Dorpshuis engelen KW1C ondersteunt Dorpshuis Engelen bij de marketing, huisstijl en met flyers voor de promotiecampagne. Als 

tegenprestatie stelt Dorpshuis Engelen de zaal van het Engelenburcht ter beschikking.

KW1C Stichting Bijzonder Gewoon KW1C ondersteunt Bijzonder Gewoon bij het maken van materiaal voor een speeltuin. Bijzonder Gewoon maakt 

promotie voor KW1C bij de opening van de speeltuin.

Lionsclub Les Lunettes Park Boswijk De Lionsclub biedt vrijwilligers aan om te helpen in de tuin van de woningen op Park Boswijk.

Lionsclub Les Lunettes Vicki Brownhuis Lionsclub Les Lunettes biedt diverse hands-on-activiteiten aan voor de nieuwe huisvesting van Vicki Brownhuis in 2015 

met een waarde van € 350,-

Lionsclub Les Lunettes Resto van Harte Lionsclub Les Lunettes biedt Resto van Harte spreektijd tijdens een netwerkbijeenkomst.

Moods Photography Humanitas Moods Photography biedt 10 portretten aan in de studio of op locatie. Humanitas verzorgt PR in al haar uitingen en 

Moods mag de fotografie voor de website ook doen tegen vergoeding.

Moods Photography Boswijk Moods Photography biedt fotografie aan t.b.v. De brochure welzijnsprogramma. Boswijk zorgt voor naamsvermelding op 

de brochure en zorgt voor een betaalde fotoshoot met de bewoners.

Moods Photography Stichting Bijzonder Gewoon Moods Photography biedt een fotoshoot voor max 8 meiden van Bijzonder Gewoon. Bijzonder Gewoon zorgt voor PR 

voor Moods op website en in nieuwsbrief en eventueel met toestemming van ouders foto's voor eigen promotie.

Moods Photography Street Cats Moods verzorgt de fotografie voor de eindpresentatie. Streetcats verzorgt PR voor Moods.

Moods Photography Stichting de Soete Moeder Moods Photography biedt 10 portretten aan van medewerkers van de Soete Moeder. De Soete Moeder biedt twee 

overnachtingen + diner + ontbijt voor twee personen aan.

Moods Photography GGZ Oost Brabant Moods Photography verzorgt de fotografie ten behoeve van de werving van vrijwilligers voor GGZ Oost Brabant. Als 

tegenprestatie biedt GGZ Oost Brabant publiciteit in magazine Horizon, ruimte in de nieuwsbrief en een link op de 

website.

Moods Photography Stichting PUB Moods Photography maakt maximaal vijf karakterportretten in de studie voor PUB. PUB toont de foto's in de 

Ridderspoorstraat en in de PUBnieuwsbrief.

Moods Photography Huifbed De Meierij Moods Photography heeft als aanbod het verzorgen van fotografie voor bijvoorbeeld een brochure. Als tegenprestatie 

biedt Huifbed de Meierij een huifkartocht voor tien personen en naamsvermelding in communcatie-uitingen. 

Mutsaers Advies Bij Katrien Mutsaers Advies bekijkt de processen van Bij Katrien op basis van Lean. Als tegenprestatie biedt Bij Katrien een etentje 

aan en een notering als vriend op Facebook en op de website.

Nagtzaam Actieplan Leerbanen Nagtzaam Accountants heeft een gesprek met Actieplan Leerbanen voor het mogelijk plaatsen van een jongere binnen 

de bedrijfsadministratie. Actieplan Leerbanen neemt Bossche Bollen mee voor tijdens het gesprek.

Nagtzaam Weekendschool De Bollebozen Nagtzaam gaat in 2015 driemaal een uur in gesprek met Weekendschool De Bollebozen over het inzetten van haar 

netwerk en de inzet van haar medewerkers voor gastcolleges. Weekendschool De Bollebozen bieden als tegenprestatie 

publiciteit via de website.

Nagtzaam Stichting Eet met je hart Nagtzaam faciliteert 20 entreekaarten voor een theatervoorstelling in Veghel of Oss. Eet met je hart plaatst een reclame-

uiting via social media voor Nagtzaam.

Nagtzaam Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch Nagtzaam analyseert de assurantieportefeuille van Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch en geeft advies. Volksuniversiteit 

biedt op haar beurt een wijnproefworkshop aan.

Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.Stichting Door en Voor De Rabobank stelt haar grote zaal + koffie en thee faciliteiten ter beschikking aan Stichting Door en Voor. Als dank zal 

de Stichting PR regelen voor de Rabobank.

Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.Resto van Harte Rabobank verzorgt een training 'bank voor je klas' voor de deelnemers van Resto. Als tegenprestatie verzorgt Resto van 

Harte een kookworkshop.

Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.Eleousa Communiteit Rabobank stelt 40 toegangskaartjes ter beschikking aan Eleousa t.b.v. De vakantieweek. In ruil mag de Rabobank 1 

dagdeel gebruikmaken van een vergaderruimte bij Kloosterhotel ZIN voor max. 8 personen.

Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.De Locatie Rabobank biedt zes vrijwilligers aan De Locatie aan voor een dagdeel klussen. De Locatie verzorgt voor dit dagdeel de 

lunch.  

Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.Reumafonds Rabobank biedt tweemaal vergaderruimte aan de Gasselstraat aan, inclusief koffie, thee en faciliteiten. De 

tegenprestatie van Reumafonds is publiciteit en/of hockeytickets.

Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.GGZ Oost Brabant Rabobank schenkt maximaal 15 kaarten voor het Brabants- en stedelijk museum voor cliënten van locatie Coudewater. 

Als tegenprestatie krijgt Rabobank een historische rondleiding.
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Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.Stichting de Zebra Rabobank zorgt voor 100 kleurenkopieën voor De Zebra. De Zebra biedt publiciteit op de website en de uitnodiging van 

de eindpresentatie.

Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.Heempark Rabobank komt half maart één dagdeel blad verwijderen in het Heempark. Als tegenprestatie krijgt Rabobank 1 

jaarkalender van 2015.

Rode Kruis Den Bosch Koningsdag 's-Hertogenbosch Rode Kruis verzorgt de EHBO dienst tijdens het evenement. Koningsdag zorgt voor PR voor het Rode Kruis.

Rode Kruis Den Bosch Stichting de Soete Moeder Het Rode Kruis gaat het personeel van De Soete Moeder opleiden (EHBO). De Soete Moeder biedt 2 overnachtingen aan 

met ontbijt.

Rode Kruis Den Bosch Vluchtelingenwerk Het Rode Kruis gaat vervoer naar tandarts verzorgen voor vluchtelingen in Nijmegen. Vluchtelingenwerk verzorgt PR 

voor het Rode Kruis op haar website.

Rode Kruis Den Bosch Stichting Engelen 1200 Het Rode Kruis biedt EHBO'ers aan tijdens het Historische Weekend in Engelen op 12 en 13 september 2015. Verwacht 

aantal bezoekers 25-30.000. Stichting Engelen 1200 biedt aan het Rode Kruis PR tijdens het evenement en op de 

website.

Rode Kruis Den Bosch Park De Grevelingen Rode Kruis Den Bosch laat Park Grevelingen gebruik maken van de rolstoelbus, tegen een geringe vergoeding. De 

frequentie wordt in overleg bepaald.

Rode Kruis Den Bosch Jazz in Duketown Rode Kruis Den Bosch levert tijdens Jazz in Duketown de EHBO en in ruil daarvoor levert Jazz in Duketown 

collectantendiensten.

Rode Kruis Den Bosch Street Cats Rode Kruis Den Bosch stelt het telefoonnummer van een contactpersoon beschikbaar voor een externe activiteit. Street 

Cats biedt als tegenprestatie promotie van de EHBO-opleiding onder 30 streetcats.

Rode Kruis Den Bosch Het Bewaarde Land Rode Kruis Den Bosch verzorgt leerlingenvervoer van school naar het natuurgebied. De frequentie wordt nader bepaald. 

Als tegenprestatie maakt Het Bewaarde Land promotie van de EHBO-opleidingen.

Rotaract 's-Hertogenbosch Stichting Bijzonder Gewoon De Rotaract verzorgt een dagje uit voor de mensen  van Bijzonder Gewoon.

Rotaract 's-Hertogenbosch Stichting Dagje Lesgeven Rotaract gaat tijdens een vergadering de interesse van de leden peilen voor gastdocentschap bij Dagje Lesgeven. Dagje 

Lesgeven komt desgewenst toelichting geven. De verwachting is minimaal één gastdocent te werven.

Rotaract 's-Hertogenbosch ABC Leer Mee Rotaract biedt ABC Leer Mee een groepsactiviteit aan. Het beklimmen van de toren van de St. Jan en het eten van 

Bossche Bollen. ABC Leer Mee biedt als tegenprestatie hapjes aan.

Rotary 's-Hertogenbosch Humanitas De Rotary (een architect) gaat de nieuwe huisvesting van Humanitas bouwtechnisch begeleiden.

Rotary 's-Hertogenbosch Resto van Harte Rotary helpt Resto van Harte bij het uitbreiden van haar netwerk door het bieden van presentatieruimte bij een 

clubbijeenkomst.

Rotary 's-Hertogenbosch Eleousa Communiteit Rotary stelt aan Eleousa Communiteit kaartjes ter beschikking voor bijvoorbeeld Dippie Doe, bioscoop, of vaartocht 

Binnendieze.

Rotary 's-Hertogenbosch Rode Kruis Den Bosch Rotary levert tien collectanten voor één dagdeel aan Rode Kruis Den Bosch

Schadebo Bosch Parade Schadebo levert materialen voor de Bosch Parade. Schadebo wordt uitgenodigd voor de opening en logo komt in het 

boekje.

Sesam Academie Stichting Door en Voor Sesam Academie ondersteund Stichting Door en Voor bij het opzetten van een financiele kostenplaats structuur die 

toekomstbestendig is. Stichting Door en Voor verzorgt op haar beurt een presentatie over de verandering van zorgvisie 

naar herstelvisie.

Sesam Academie Humanitas Sesam Academie biedt ondersteuning in de communicatie van Humanitas om brede samenwerkingen aan te gaan ter 

bestrijding van eenzaamheid.

Sesam Academie Vrijwilligersacademie Closer ConnectionSesam Academie gaat meedenken in het opzetten van een adequate organisatiestructuur van de Vrijwilligersacademie 

die toekomstbestendig is. Als dank wordt de Sesam Academie in het programmaboekje opgenomen.

Sesam Academie Bij Katrien Sesam Academie gaat financieel advies geven en zal de jaarrekening verzorgen. In ruil voor dit aanbod zet Bij Kartrien 

het logo van Sesam Academie op hun website.

Sesam Academie In de Roos Sesam Academie stelt een marketingplan op voor zalen & dinnercafé en biedt coaching voor het team van In de Roos.

Sesam Academie Stichting Ismes Sesam Academie geeft marketing- en PR-advies aan Ismes. Ismes geeft voorlichting over verslaving en herstel.

Sesam Academie Gehandicapten Platform 's-HertogenboschSesam Academie biedt Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch coaching voor de inrichting van het bestuur en met 

name coaching voor de voorzitter. De tegenprestatie wordt nader bepaald.
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Sesam Academie Park Eemwijk Weener XL knapt 7 tuintjes plus de binnentuin op van Park Eemwijk in de periode dat de afdeling winterstop heeft en 

zorgt voor het benodigde materieel. Park Eemwijk stelt een vergaderruimte met lunch ter beschikking voor maximaal 

tien personen.

Sesam Academie Street Cats Sesam Academie geeft twee dagdelen advies over sponsoring, fondsenwerving en vrijwilligersbeleid aan Street Cats.

Sesam Academie Stichting Vesta Sesam Academie geeft advies aan Vesta voor het vergroten van de naamsbekendheid. Vesta geeft een workshop Tai 

Chi voor maximaal 10 personen.

Sesam Academie Stichting Vesta Sesam Academie schrijft een algemene folder voor Vesta. De tegenprestatie is een workshop Tai Chi voor maximaal 10 

personen.

Sesam Academie Stichting Effect Sesam Academie geeft 2 dagdelen advies over fondswerving en sponsoring ten behoeve van Effect Festival. Effect 

benoemt als tegenpresatie Sesam Academie tot VIP/Eregast tijdens het festival.

Sloven Architectuur Humanitas Sloven architectuur gaat de kantoorruimte/vergaderruimte van Humanitas programmatisch inrichten. T. Humanitas 

verzorgt via diverse kanalen PR.

Sloven Architectuur Street Cats Sloven Architectuur stelt voor Street Cats een werktekening voor het kantoor op van 5 sterren en zorgt voor de 

connectie met een geschikte meubelmaker.

Sloven Architectuur Stichting Bijzonder Gewoon Sloven Architectuur geeft advies over de inrichting van de binnenplaats van Bijzonder Gewoon in het belang van het 

spelen van de kinderen.

SPS BV Stichting Dagje Lesgeven SPS schrijft zich in als gastdocent op www.dagjelesgeven.nl en zal 1 of meerdere gastlessen verzorgen.

SPS BV Stichting Effect SPS levert verf voor decors en reclame materiaal. In ruil ontvangt SPS een sponsorvermelding bij het Effectfestival.

SPS BV Vicki Brownhuis SPS gaat naast materiaal en verf het Vicki Brownhuis ook verfadvies geven i.v.m. de verhuizing. Als tegenprestatie 

biedt het Vicki Brownhuis vergaderfaciliteiten aan.

SPS BV Stichting Steunpunt Zelfhulp SPS levert witsel voor de plafonds aan Steunpunt Zelfhulp. In ruil krijgt SPS een 'bordje' op de vrienden van muur bij de 

stichting.

SPS BV Wijkwerkplaats Oost SPS stelt verf beschikbaar voor het schilderen van houten objecten. In diverse kleuren. Er wordt nog bepaald wat de 

uiteindelijke hoeveelheid verf zal worden. Als tegenprestatie wordt SPS genoemd op website.

SPS BV De Locatie SPS BV geeft advies betreffende schilderwerk en levert 2 liter muurverf en 2 liter lak aan De Locatie. Als tegenprestatie 

krijgt SPS BV een lunch aangeboden.

SPS BV Street Cats SPS BV levert muurverf aan Street Cats voor het schilderen van een plafond en een aantal muren. Street Cats maakt 

een vermelding op hun website van deze sponsoring door SPS BV.

SPS BV Scouting Hintham SPS BV levert verf voor het opknappen van een houten blokhut.

SPS BV Stichting Vrienden van Kooilust SPS BV geeft advies over de staat van het onderhoud van het vastgoed van de Kooilust en levert verf voor één 

woonhuis. 5 liter lak en 5 liter primer. Als tegenprestatie biedt Vrienden van Kooilust een workshop paardenfluisteren of 

een dagje uit inclusief lunch voor 10-15 personen.

SPS BV Humanitas SPS BV levert verf voor de inrichting van een kantoorpand van Humanitas. Als tegenprestatie biedt Humanitas 

publiciteit aan SPS BV.

SPS BV Stichting Maatschappelijke Opvang SPS BV levert Stichting Maatschappelijk Opvang verf. Als tegenprestatie krijgt SPS BV een rondleiding.

Sterwijnenthuis.nl Visio de Vlasborch Sterwijnenthuis biedt een 'blinde' wijnproeverij voor de cliënten van Visio de Vlasborch. Visio de Vlasborch biedt als 

tegenprestatie een workshop 'Belevingswereld van visueel beperkte'

Stichting Eendenkooi MaaspoortStichting Samen Plezier Stichting Eendenkooi Maaspoort organiseert een rondleiding door de eendenkooi voor deelnemers van Samen Plezier. 

Samen Plezier verzorgt iets lekkers voor iedereen.

Stichting Jong Actief ABC Leer Mee Stichting Jong Actief gaat op wandeltocht met de deelnemers van ABC Leer Mee. ABC Leer Mee zal heerlijke 

hapjes/lunch verzorgen voor Jong Actief.

Stichting Jong Actief Park Zuiderschans Jong Actief organiseert een 'rede tot rijmen' middag in Park Zuiderschans. Als tegenprestatie biedt Park Zuiderschans 

ruimte voor een grafitti expositie.

Stichting Jong Actief Stichting Huifbed de Meierij Jong Actief gaat de website van Huifbed de Meierij upgraden. Stichting Huifbed gaat Jong Actief ondersteunen in PR.

Stichting Jong Actief Vrijwilligerscafe 073 De jongeren van Jong Actief maken voor Vrijwilligerscafe 073 wordpressontwerpen. De tegenprestatie is een rondleiding 

en een lunch bij één van de organisaties. 
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Stichting Jong Actief Angrisa Heemkundekring Engelen Jong Actief stelt één interviewer en één cameraman ter beschikking aan Angrisa Heemkundekring Engelen. Voor het 

vastleggen van informatie tijdnes een reunie van Engelenaren en oud Engelenaren op 4 juli 2015. Als tegenprestatie 

biedt Angrisa een uitgebreide ontvangs met koffie, een presentatie over de geschiedenis van Engelen en een wandeling 

door de historische kern voor 10-15 personen.

Stichting Steunpunt Zelfhulp Stichting Kledingbank 's-HertogenboschStichting Steunpunt Zelfhulp gaat samenwerken met Stichting Kledingbank om gezamenlijk hulp te bieden aan ieders 

clienten. Dus doorverwijzigen en hulp bieden. Uiteraard zullen alle clienten ook voorzien worden van kleding.

Stichting Verborgen Kunst Park Eemwijk Stg. Verborgen Kunst levert een aantal schilderijen voor een nieuwe woonomgeving voor dementerende ouderen. 

Wanneer de kunst is verkocht komt er nieuwe kunst te hangen. Park Eemwijk gaat haar hele netwerk vertellen over het 

initiatief van Verborgen Kunst.

Stichting Verborgen Kunst Vereniging Hartsdromen Verborgen Kunst schenkt een deel van de verkoop van kunstvoorwerpen aan Vereniging Hartsdromen. Als 

tegenprestatie mailt Hartsdromen informatie over de verkoopsite van Verborgen Kunst naar haar netwerk en biedt ze 4 

maal 1 A4 PR-ruimte in het blad 't Hartsdroomgevoel.

Stichting Verborgen Kunst GGZ Oost Brabant Verborgen Kunst biedt een workshop vrijwilligersdag/ontzorgen. Als tegenpresatie biedt GGZ Oost Brabant contact 

binnen de organisatie voor verzamelen en herbestemmen van verloren kunst.

Stichting Verborgen Kunst De Binckhorst Verborgen Kunst maakt een fotoreportage ten behoeve van publiciteit en sponsorborden van De Brinckhorst. De 

Binckhorst biedt een podium voor verborgen kunst voor kunstverhuur/-verkoop.

Tausch Park Antoniegaarde Tausch gaat het woonzorgcentrum voorzien van advies m.b.t. De signing in en rond het pand. Als tegenprestatie 

ontvangt Tausch een diner voor 4 personen.

Tausch ABC Leer Mee Tausch verzorgt een rondleiding aan ABC Leer Mee. ABC Leer Mee kookt op haar beurt een maaltijd voor Tausch.

Tausch Artibosch Tausch geeft advies aan Artibosch over een vernieuwende en creatieve communicatie-aanpak en is bereid om hiervan 

iets uit te voeren. Artibosch biedt een rondleiding langs Bossche galeries voor 40 personen.

Uw Jurist Bij Katrien Uw Jurist maakt en screent de overeenkomsten en de voorwaarden van Bij Katrien. Bij Katrien benoemt Uw Jurist als 

vriend op Facebook en op de website en mag met een introducé Bij Katrien komen eten op een woensdagavond.

Uw Jurist Stichting de Soete Moeder Uw Jurist stelt de algemene leveringsvoorwaarden op voor het hotel van De Soete Moeder. Als tegenprestatie biedt De 

Soete Moeder een naamsvermelding op de website, inclusief een link en logo.

UWV Stichting PUB Het UWV gaat oude fietsen verzamelen voor Stichting PUB.

UWV Park Antoniegaarden Het UWV gaat een timmerman zoeken die een vis/ijskar kan timmeren voor Park Antoniegaarden. In ruil komt de 

timmerman en zijn gezin genieten van een 3 gangen diner.

UWV  't Heem Het UWV gaat ondersteunen bij de werving van vrijwilligers voor activiteiten met bewoners van 't Heem. In ruil verzorgt 

't Heem een vrijwilligersmiddag voor het UWV.

UWV Stichting de Soete Moeder UWV levert jongeren met een Wajong-uitkering aan De Soete Moeder. De Soete Moeder biedt als tegenprestatie een 

diner voor twee personen.

UWV Manege De Binckhorst UWV komt klussen op De Binckhorst via Just Share! De Binckhorst biedt als tegenprestatie een wandeling met een 

snertmoment.

UWV De Broekriem UWV verzorgt voor De Broekriem een afspraak met werkcoaches.

Van de Wouw advocaten Bij Katrien Van de Wouw advocaten geeft juridisch advies bij de oprichting van een wijkonderneming Bij Katrien.

Van de Wouw advocaten Actieplan Leerbanen Van de Wouw advocaten en Actieplan Leerbanen gaan in gesprek om te bekijken of een directiesecretaresse geplaatst 

kan worden bij Van de Wouw advocaten. Actieplan Leerbanen neemt Bossche Bollen mee voor tijdens het gesprek.

Van de Wouw advocaten Stichting Seniorenbus 's-HertogenboschEen arbeidsjurist van Van de Wouw advocaten verifieert vrijwilligerscontracten van Seniorenbus.

Van der Veeken Rosmalen B.V.Stichting Samen Plezier Van der Veeken organiseert een lezing/workshop voor de dames van Samen Plezier. Samen Plezier nodigt de heer en 

mevrouw Van der Veeken uit voor een diner.

Van der Veeken Rosmalen B.V.Gamma Tuin Rosmalen Van der Veeken levert 25m3 tuinaarde aan de Gammatuin. In ruil daarvoor maakt de Gammatuin reclame voor Van der 

Veeken.

Van der Veeken Rosmalen B.V.GGZ Oost Brabant Van der Veeken biedt een workshop aan voor max. 25 personen van GGZ OB. GGZ Oost Brabant biedt in ruil een 

historische rondleiding in combinatie met een lunch.

Van der Veeken Rosmalen B.V.Voedseltuin Villaneuva Van der Veeken geeft een lezing/workshop voor 25 personen. Voedseltuin Villanueva maakt op haar beurt reclame voor 

Van der Veeken. 
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Van der Veeken Rosmalen B.V.Scouting Hintham Van der Veeken zorgt voor het onderhoud van het gazon van Scouting Hintham in de vorm van bemesten.

Van der Veeken Rosmalen B.V.ABC Leer Mee Van der Veeken neemt een museumbezoek voor 25 personen voor zijn rekening. Een optie voor de tegenprestatie van 

ABC Leer Mee zijn hapjes bij een speciale gelegenheid.

Van der Veeken Rosmalen B.V.Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch Van der Veeken komt de hedra op de binnenplaats van Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch verwijderen. Volksuniversiteit 

's-Hertogenbosch biedt als tegenprestatie een wijnworkshop voor 2 personen.

Van der Veeken Rosmalen B.V.Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch Van der Veeken verwijdert de groenaanslag op de binnenplaats van Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch.

Van Lanschot Bankiers Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch Van Lanschot levert een docent t.b.v.90-jarig bestaan van de Volksuniversiteit in 2016.

Van Lanschot Bankiers ABC Leer Mee Van Lanschot Bankiers organiseert een stadswandeling in Den Bosch voor ABC. ABC Leer Mee komt een middag lekkere 

hapjes brengen voor de afdeling.

Van Lanschot Bankiers Visio de Vlasborch Van Lanschot Bankiers neemt clienten van de Vlasborch mee naar een voorstelling in Theater de Speeldoos.

Van Lanschot Bankiers Engelen 1200 Van Lanschot Bankiers gaat Stichting Engelen 1200 ondersteunen/adviseren op het gebied van PR en communicatie. 

Het logo van Van Lanschot Bankiers wordt op de website geplaatst.

Van Lanschot Bankiers Kunstenfestival ArtiBosch Van Lanschot gaat het Kunstenfestival ondersteunen/adviseren bij de sponsorwerving.

Van Lanschot Bankiers Stichting Engelen 1200 Op 12 en 13 september 2015 levert Van Lanschot Bankiers voor twee dagdelen kassamedewerkers. 

Van Lanschot Bankiers Jazz in Duketown Van Lanschot Bankiers levert een geldtelmachine en twee collectanten aan Jazz in Duketown.

Van Lanschot Bankiers GGZ Oost Brabant Van Lanschot Bankiers verzorgt een activiteit, of uitstapje voor 12 cliënten. Als tegenprestatie biedt Coudewater een 

historische rondleiding aan van 2 uur.

Vereniging Hartsdromen GGZ Oost Brabant Vereniging Hartsdromen en GGZ gaan gezamenlijk een droomproject houden op Coudewater. Dromen verzamelen van 

bewoners, dromen in overleg samen uitvoeren en nadenken over de invoering van een structurele droomdag.

Vergeer Train2Coach  't Heem Vergeer Train2Coach biedt 't Heem een Workshop 'Effectief gedrag veranderen' aan. De tegenprestatie van 't Heem is 

het eenmalig aanbieden van aula 'De Braacken'.

Vergeer Train2Coach In de Roos Vergeer Train2Coach geeft een workshop 'Succesvol gedrag veranderen' aan In de Roos. In de Roos biedt een diner 

voor 4 personen als tegenprestatie.

Vergeer Train2Coach Theater Boulevard Vergeer Train2Coach biedt een workshop 'Effectief sturen van gedrag' voor maximaal 15 deelnemers. Theater 

Boulevard heeft als tegenprestatie een voorstellingsbezoek inclusief diner voor 2 personen.

Weener XL Stichting Eet met je hart Weener XL biedt een bingomiddag in het bedrijfsrestaurant voor 50 eenzame ouderen en zorgt voor hapjes, drankjes en 

prijzen. Eet met je hart heeft als tegenprestatie 20 kaarten voor een meezingmatinee in oktober in theater a/d parade.

Weener XL Humanitas WeenerXL geeft om niet een wagen met laadklep + chauffeur en bijrijder om kantoormeubilair van Humanitas te 

verhuizen in Den Bosch in augustus 2015. Humanitas verzorgt PR voor WeenerXL.

Weener XL De Broekriem Weener XL stelt tweemaal gratis een ruimte voor 20-25 personen beschikbaar ten behoeve van een dagdeel door De 

Broekriem als opstap naar de arbeidsmarkt. Weener XL zorgt voor koffie, thee en een beamer. De Broekriem verzorgt 

de workop en de deelnemers.

Woningstichting Kleine Meierij Huifbed De Meierij De Kleine Meierij gaat ondersteuning verlenen tijdens de nieuwjaarsborrel van Huifbed De Meierij. T. Huifbed geeft 

interview voor bewonersblad van De Kleine Meierij en neemt het logo van De Kleine Meierij op in haar uitingen.

Woningstichting Kleine Meierij Scouting Hintham Kleine Meierij zorgt voor een springkussen dat in eigen bezit komt van Scouting Hintham. Als tegenprestatie geeft 

Scouting Hintham een interview voor in het bewonersblad van Kleine Meierij en komt de naam van Kleine Meierij en het 

logo in communicatie-uitingen van Scouting Hintham.

Zin & Zijn Company GGZ Oost Brabant Zin & Zijn Company biedt een stadswandeling voor 9 personen aan in combinatie met een lunch voor clienten van GGZ 

Oost Brabant.

Zin & Zijn Company  't Heem Zin & Zijn Company biedt een workshop voor vrijwilligersscholing in 2015 voor 't Heem. Zin & Zijn mag als dank 

eenmalig gratis gebruikmaken van de aula van Zorgcentrum de Braacken in Vught.

Zin & Zijn Company Stichting de Soete Moeder Zin & Zijn biedt 8 uur ondersteuning bij het selectieproces van nieuwe medewerkers. De Soete Moeder heeft een diner 

voor 2 personen als tegenprestatie.
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