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Bedrijf Maatschappelijke org. Matchomschrijving
Aannemersbedrijf	  P.	  Hoedemakers	  en	  Zn.	  B.V. Reinier	  van	  Arkel	  Groep Aannemersbedrijf	  Hoedemakers	  gaat	  de	  bar	  in	  de	  inloopruimte	  van	  Ontmoetingscentrum	  De	  Stenen	  

Hut	  op	  Zorgpark	  Voorburg	  te	  Vught	  een	  opknapbeurt	  geven.
ABAB	  Accountants Reinier	  van	  Arkel	  /	  Demarage Ondersteuning	  bij	  tot	  standkoming	  marketingplan	  voor	  het	  in	  de	  markt	  zetten	  van	  nieuwe	  diensten	  

en	  producten.	  Tegenprestatie:	  Workshop	  koken	  om	  kennis	  te	  maken	  met	  doelgroep	  psychiatrie.
ABAB	  Accountants Studiq	  Studiebegeleiding ABAB	  gaat	  Studiq	  adviseren	  en	  begeleiden	  bij	  hun	  subsidievraagstukken.
ABAB	  Accountants Stichting	  Special	  Olympics	  2012 ABAB	  gaat	  Stg.	  Special	  Olympics	  2012	  adviseren	  op	  fiscaal	  gebied.
ABAB	  Accountants Sam's	  Kleding	  Actie Sam's	  kledingactie	  mag	  een	  kledinginzamelingsactie	  houden	  onder	  het	  personeel	  van	  ABAB.
ABAB	  Accountants Zonnebloem 5	  medewerkers	  van	  ABAB	  gaan	  meerdere	  malen	  personen	  uit	  de	  doelgroep	  van	  de	  Zonnebloem	  

vervoeren.	  Tegenprestatie:	  Naamsvermelding	  ABAB	  op	  website	  Zonnebloem.
ABN	  AMRO	  Bank Dress	  for	  Succes ABN	  AMRO	  gaat	  collega's	  enthousiasmeren	  om	  (schone	  en	  gestoomde)	  kleding	  beschikbaar	  te	  

stellen	  voor	  de	  Stichting	  Dress	  For	  Succes!
ABN	  AMRO	  Bank Reinier	  van	  Arkel	  Groep ABN	  AMRO	  biedt	  de	  clienten	  van	  Reinier	  van	  Arkel	  een	  culturele	  middag	  aan	  en	  zet	  hiervoor	  10	  

medewerkers	  in.	  ABN	  AMRO	  betaald	  ook	  voor	  het	  vervoer	  en	  de	  toegangskaarten.
Adfontes	  Communicatie Erfgoed	  Brabant Adfontes	  gaat	  een	  Communicatieplan	  opzetten	  voor	  het	  werven	  van	  abonnees	  voor	  tijdschift	  'In	  

Brabant'.	  Tegenprestatie:	  Jaarabonnement	  op	  'In	  Brabant'.	  1x	  advertentiepagina	  in	  'In	  Brabant'.	  1x	  
een	  artikel	  in	  digitale	  nieuwsbrief	  van	  Erfgoed	  Brabant.

Adviesgroep	  Pauw SOS	  Rommelmarkt Adviesgroep	  Pauw	  biedt	  coaching	  van	  4	  coordinatoren	  aan	  op	  het	  gebied	  van	  Conflict	  Hantering.	  
Tegenprestatie:	  SOS	  Rommelmarkt	  organiseert	  een	  kinderkringloopknutselmiddag	  met	  gebruikte	  
materialen	  voor	  circa	  10	  kinderen	  tussen	  de	  5	  en	  12	  jaar.	  Onder	  leiding	  van	  2	  gediplomeere	  
kinderwerkers.

AFM	  Verbossen	  B.V. Reinier	  van	  Arkel	  /	  Demarage AFM	  Verbossen	  B.V.	  gaat	  assisteren	  bij	  het	  ontwerp	  en	  meedenken	  over	  de	  constructies	  voor	  een	  
nieuwe	  kas.	  Tegenprestatie:	  Workshop.

AFM	  Verbossen	  B.V. Stichting	  Lucai AFM	  Verbossen	  B.V.	  Levert	  de	  benodigde	  constructie	  gegevens	  t.b.v.	  de	  bouw	  van	  een	  kleinschalig	  
vakantiepark.

Artisign De	  Groene	  Herberg Arti-‐Sign	  gaat	  voor	  stichting	  De	  Groene	  Herberg	  de	  website	  bouwen.	  Tegenprestatie:	  De	  Groene	  
Herberg	  neemt	  mensen	  mee	  om	  pelgrim	  te	  zijn	  voor	  één	  dag.

Artisign Computerhuis	  Gestelse	  Buurt Arti-‐Sign	  gaat	  advies	  en	  begeleiding	  verzorgen	  voor	  de	  website	  van	  het	  Computerhuis.	  
Tegenprestatie:	  Backup	  strategie	  ontwikkelen	  voor	  kantoornetwerk.	  

Attune Sensoor	  Brabant Attune	  gaat	  advies	  geven	  aan	  Sensoor.	  
Avans	  Hogeschool MINC Avans	  gaat	  de	  website	  van	  MINC	  met	  behulp	  van	  studenten	  professionaliseren.
Avans	  Ondernemerscentrum PLeaserZ Avans	  Ondernemerscentrum	  organiseert	  deelname	  aan	  een	  minor	  innovatief	  ondernemen	  en/of	  

project	  bij	  de	  academie.	  Tegenprestatie:	  nog	  te	  bepalen.
B4	  Techniek Stichting	  Shamajo B4	  Techniek	  levert	  5	  vrijwilligers	  voor	  de	  Indoor	  Fair	  Rosmalen	  in	  oktober	  2011	  (zaterdag	  en	  zondag).

Banning	  Advocaten Stichting	  Special	  Olympics	  2012 Banning	  gaat	  Juridisch	  Advies	  geven	  over	  de	  te	  organiseren	  Special	  Olympics	  in	  2012	  aan	  de	  
Stichting.
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Banning	  Advocaten Cello Banning	  levert	  medewerkers	  voor	  het	  opknappen	  van	  het	  Cafe.	  Tevens	  levert	  Banning	  medewerkers	  

voor	  activiteiten	  met	  ADHD	  Jongeren.
Banning	  Advocaten Reinier	  van	  Arkel	  Groep Banning	  neemt	  gasten	  van	  Reinier	  van	  Arkel	  een	  dagje	  mee	  naar	  Amsterdam	  naar	  het	  De	  La	  Mar	  

Theater.
BB-‐Con	  B.V. De	  Bollebozen	  Weekendschool BB-‐Con	  gaat	  een	  gastcollege	  verzorgen	  voor	  de	  Weekendschool.	  Tegenprestatie:	  BB-‐Con	  krijgt	  

kunstwerken	  aangeboden	  gemaakt	  door	  kinderen	  van	  de	  Weekendschool.
BB-‐Con	  B.V. Elayi BB-‐Con	  gaat	  bouwkundige	  advisering	  en	  begeleiding	  (op	  afstand)	  regelen	  voor	  de	  bouw	  van	  een	  

buurthuis	  voor	  jongeren	  in	  Lome	  (Togo).
BBS Scouting	  Columbus BBS	  zorgt	  voor	  contact	  met	  alle	  BBS'en	  met	  de	  mogelijkheid	  voor	  de	  Scouting	  om	  promotie	  te	  maken	  

voor	  henzelf,	  leden	  te	  werven	  en	  spreektijd	  te	  krijgen	  hiervoor.
BIM Gehandicapten	  Platform BIM	  en	  het	  Gehandicapten	  Platform	  wisselen	  hun	  logo's	  uit	  voor	  op	  websitevermelding.	  Daarnaast	  

zal	  de	  BIM	  het	  Platform	  ondersteunen	  bij	  het	  onderhoud	  van	  de	  website.
Built	  to	  Build De	  Uitdaging Built	  to	  Build	  biedt	  gedurende	  twee	  jaar	  kantoorruimte	  aan	  stichting	  De	  Uitdaging.
Canon	  Business	  Center	  Breda Stichting	  Oosterpoort Canon	  wordt	  Ambassadeur	  van	  Stichting	  Oosterpoort.	  Vermelding	  hiervan	  komt	  op	  de	  website	  en	  in	  

communicatie-‐uitingen.	  Tevens	  verzorgt	  Canon	  het	  printwerk	  van	  evenementen	  van	  Stg.	  
Oosterpoort	  in	  2011.	  Tot	  slot	  zal	  Canon	  ook	  medewerkers	  beschikbaar	  stellen	  als	  helpende	  handjes	  
bij	  evenementen	  van	  Stg.	  Oosterpoort.	  Tegenprestatie:	  Stg.	  Oosterpoort	  vermeldt	  Canon	  in	  
rapportage	  richting	  Provincie.	  Er	  komt	  een	  link	  naar	  Canon	  op	  de	  website	  van	  Stg.	  Oosterpoort	  en	  
Stg.	  Oosterpoort	  levert	  voor	  een	  evenement	  van	  Canon	  'ballonvrouwen'.

Coffee	  3 Jazz	  in	  Duketown Coffee	  3	  levert	  een	  koffiezetapparaat	  tijdens	  het	  festival.	  Tegenprestatie:	  2	  VIP	  Deck	  kaarten.
Coffee	  3 Stichting	  Samen	  Plezier Coffee	  3	  levert	  aan	  Stichting	  Samen	  Plezier	  een	  jong-‐gebruikte	  koffiemachine.Tegenprestatie:	  

Stichting	  Samen	  Plezier	  organiseert	  een	  kinderkookfeestje.
COG	  Facilitaire	  Diensten Stichitng	  Savon COG	  stelt	  2-‐3	  dagen	  per	  week	  een	  bus	  ter	  beschikking	  aan	  Stichting	  Savon.	  Tegenprestatie:	  Stichting	  

Savon	  levert	  elke	  week	  een	  bos	  bloemen	  aan	  het	  kantoor	  van	  COG.
Computerhuis	  Gestelsebuurt Jazz	  in	  Duketown Computerhuis	  Gestelsebuurt	  levert	  tijdens	  het	  festival	  4	  computers	  voor	  4	  dagen	  en	  een	  stagiair.	  

Tegenprestatie:	  Jazz	  in	  Duketown	  levert	  2	  VIP	  Deck	  Kaarten	  aan	  Computerhuis	  Gestelsebuurt
DAS Sam's	  Kleding	  Actie DAS	  houdt	  een	  kledingactie	  onder	  hun	  personeel	  voor	  Sam's	  kledingactie.	  Iedere	  medewerkers	  

levert	  minimaal	  1	  zak	  kleding	  in.	  EN/OF	  DAS	  voert	  een	  scan	  uit	  bij	  Sam's	  kledingactie.
DAS Elayi DAS	  gaat	  een	  orienterend	  gesprek	  over	  juridische	  advisering	  aan	  met	  Elayi.	  Daarnaast	  zullen	  ze	  

plaatsnemen	  in	  de	  adiesraad.	  Tegenprestatie:	  Elayi	  gaat	  helpen	  met	  de	  interne	  verhuizing	  en	  neemt	  
afrikaanse	  (borrel)hapjes.	  

DAS Stichting	  Oosterpoort DAS	  gaat	  op	  hun	  intranet	  en	  in	  hun	  foldermateriaal	  aandacht	  vragen	  voor	  het	  pleegoudertekort.	  
Tegenprestatie:	  In	  2011	  verzorgt	  Stg.	  Oosterpoort	  de	  sinterklaasmiddag	  d.m.v.	  Het	  aanbieden	  van	  
ballonvrouwen.

De	  Werkcarrousel Vincentius	  Vereniging De	  Werkcarrousel	  biedt	  een	  verkooptraining	  aan	  de	  medewerkers	  van	  de	  Vincentiusvereniging	  aan.	  
Er	  wordt	  nog	  nagedacht	  over	  een	  tegenprestatie.

De	  Werkcarrousel Transition	  Town	  i.o. De	  Werkcarrousel	  levert	  mensen	  voor	  het	  verven	  van	  de	  vloer	  bij	  Transition	  Town.	  Tegenprestatie:	  
Transition	  Town	  verzorgt	  een	  training	  in	  het	  duurzaam	  verbouwen	  van	  groenten.
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De	  Werkcarrousel Lokale	  Ruilkring	  's-‐Hertogenbosch	  e.o. ??
Detacheren	  DotNet Dream	  4	  Kids DotNet	  gaat	  1	  of	  2	  dromen	  vervullen.	  Tegenprestatie:	  Teamdaginvulling/Coaching.
Deutsche	  Bank Resto	  Van	  Harte Deutsche	  Bank	  levert	  op	  6	  juli	  6-‐10	  personen	  als	  vrijwillger	  tijdens	  de	  afsluitende	  BBQ.	  Ze	  verzorgen	  

de	  BBQ	  en	  toebehoren	  ook.	  Evenals	  de	  BBQ	  pakketten	  voor	  maximaal	  90	  personen.	  Tegenprestatie:	  
Tijdens	  een	  feestelijk	  evenement	  van	  Deutsche	  Bank	  zal	  RestoVanHarte	  de	  hapjes	  (max.	  35	  
personen)	  verzorgen.

Deutsche	  Bank Stichting	  Kunstmanifestatie	  ArtiBosch Deutsche	  Bank	  levert	  handjes	  op	  4	  september	  en	  vult	  een	  Bestuursfunctie	  in.
Drukkerij	  Van	  der	  Heijden De	  Bollebozen	  Weekendschool Drukkerij	  van	  der	  Heijden	  levert	  drukwerk	  aan	  De	  Bollebozen	  tegen	  kostprijs.	  Tegenprestatie:	  

Drukkerij	  van	  der	  Heijden	  is	  eregast	  op	  een	  presentatie.
Drukkerij	  Van	  der	  Heijden Ministerie	  van	  Jeugdzaken Drukkerij	  Van	  der	  Heijden	  gaat	  het	  drukwerk	  voor	  het	  Ministerie	  van	  Jeugdzaken	  verzorgen.
Drukkerij	  Van	  der	  Heijden De	  Groene	  Herberg Drukkerij	  van	  der	  Heijden	  gaat	  het	  drukwerk	  (visitekaartjes,	  flyers,	  briefpapier)	  voor	  De	  Groene	  

Herberg	  verzorgen.
Dubbele	  Punt Studiq	  Studiebegeleiding Dubbele	  Punt	  schrijft	  pakkende/informatieve	  websiteteksten	  voor	  Studiq.
Dubbele	  Punt Heempark Dubbele	  Punt	  zal	  de	  tekst	  van	  de	  folder	  van	  het	  Heempark	  herzien/redigeren.	  Tegenprestatie:	  

rondleiding	  op	  verjaardag	  van	  de	  dochters	  van	  Kitty	  van	  Zanten.
Dubbele	  Punt MINC Kitty	  van	  Dubbele	  Punt	  schrijft	  4x	  per	  jaar	  een	  persbericht	  voor	  MINC	  voor	  MINC-‐avonden.	  MINC	  

levert	  hiervoor	  de	  input	  aan.
E-‐Difference MINC E-‐Difference	  gaat	  de	  website	  van	  MINC	  analyseren	  en	  advies	  uitbrengen	  over	  de	  kwaliteit.
E-‐Difference Studiq	  Studiebegeleiding E-‐Difference	  gaat	  de	  website	  bouwen	  voor	  Studiq	  o.h.g.v.	  Overgang	  van	  PO	  naar	  VO.	  Tegenprestatie:	  

Studiq	  verzorgt	  een	  workshop	  Brainiq.
E-‐Difference 4Kids2Joy E-‐Difference	  gaat	  zorgen	  dat	  de	  website	  van	  4Kids2Joy	  gevonden	  wordt	  op	  internet	  (google	  

zoekmachines).
E-‐Difference Cramm	  Foundation E-‐Difference	  regelt	  de	  verhuizing	  en	  hosting	  van	  de	  website	  van	  de	  Cramm	  Foundation.	  

Tegenprestatie:	  Cramm	  regelt	  een	  ergonomische	  polssteun.
E-‐Difference Bossche	  Multiculti	  Mix E-‐Difference	  gaat	  de	  website	  van	  BMM	  analyseren	  en	  zorgen	  voor	  een	  zoekmachine-‐optimalisatie.	  

Tegenprestatie:	  BMM	  verzorgt	  een	  percussie	  workshop.
Echt	  Anders Vereniging	  Hartsdromen Echt	  Anders	  gaat	  Vereniging	  Hartsdromen	  haar	  strategie	  voor	  de	  komende	  jaren	  in	  kaart	  te	  brengen	  

en	  uit	  te	  zetten.
Echt	  Anders Avans	  Ondernemerscentrum Echt	  Anders	  verzorgt	  een	  gastcollege	  aan	  de	  academie(s).	  Tegenprestatie:	  nog	  te	  bepalen.
Echt	  Anders Bossche	  Multiculti	  Mix Echt	  Anders	  gaat	  de	  vrijwilligers	  van	  stichting	  BMM	  coachen	  'persoonlijke	  ontwikkeling'.	  

Tegenprestatie:	  Reclame	  voor	  Echt	  Anders.
Eltink	  Project	  Meubilering De	  Bollebozen	  Weekendschool Eltink	  Project	  Meubilering	  gaat	  voor	  de	  Weekendschool	  een	  klaslokaal	  inrichten.	  Daarna	  ontvangt	  de	  

Weekendschool	  2	  bureau's,	  2	  bureaustoelen	  en	  een	  kast.
Encore	  Sound	  &	  Light Zin	  in	  Werk Encore	  verzorgt	  een	  DJ	  optreden	  op	  een	  personeelsavond	  van	  Zin	  in	  Werk.	  Tegenprestatie:	  Encore	  

gaat	  een	  kookworkshop	  (biologisch	  koken)	  volgen	  bij	  ZIN.
Encore	  Sound	  &	  Light Eleousa	  Communiteit Encore	  verzorgt	  een	  drive-‐in	  +	  DJ	  voor	  Eleousa.	  Tegenprestatie:	  Workshop	  compassie	  &	  werk	  voor	  7	  

personen.
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Enexis Avans	  Hogeschool Enexis	  zorgt	  voor	  een	  gastdocent	  op	  het	  gebied	  van	  innovatie	  /	  gas	  /	  electra	  /	  duurzaamheid.	  

Tegenprestatie:	  Avans	  zet	  studenten	  in	  voor	  opdrachten.
Enexis Sam's	  Kleding	  Actie Sam's	  kledingactie	  mag	  een	  kledinginzamelingsactie	  houden	  onder	  het	  personeel	  van	  Enexis.
Enexis Eendenkooi	  Maaspoort Enexis	  gaat	  met	  team	  een	  dagje	  klussen.	  Tegenprestatie:	  de	  eendenkooi	  verzorgt	  een	  rondleiding.
Ernst	  &	  Yount Stichting	  Kunstmanifestatie	  Artibosch Ernst	  &	  Young	  gaat	  de	  penningmeester	  ondersteunen	  en	  advies	  geven.	  Tegenprestatie:	  VIP	  

ontvangst	  op	  Kunstmanifestatie
Finntax Dress	  for	  Succes Finntax	  gaat	  een	  gesponsorde	  internetverbinding/abonnement	  leveren	  voor	  de	  laptop	  van	  Dress	  for	  

Succes.	  Tegenprestatie:	  Spiritual	  Friday
Gea	  Grenco Rode	  Kruis Gea	  Grenco	  gaat	  met	  haar	  medewerkers	  helpen	  tijdens	  de	  zomervakantieweek	  in	  Someren	  van	  het	  

Rode	  Kruis.	  Tegenprestatie:	  Het	  Rode	  Kruis	  biedt	  haar	  locatie	  aan	  als	  vergaderruimte	  voor	  Gea	  
Grenco.

Gea	  Grenco Dream	  4	  Kids Gea	  Grenco	  gaat	  1	  droom	  vervullen.
Gemeente	  's-‐Hertogenbosch ABC	  Leer	  Mee De	  Burgemeester	  verzorgt	  een	  rondleiding	  in	  het	  stadhuis	  voor	  een	  groep	  allochtone	  dames	  van	  ABC	  

Leer	  Mee.
George	  Barbier	  Photodesign Vluchtelingenwerk	  's-‐Hertogenbosch Barbier	  gaat	  objecten	  fotograferen	  die	  als	  beeldmateriaal	  dienen	  voor	  vluchtelingen	  om	  als	  

leermateriaal	  te	  functioneren	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  Nederlandse	  Taal.	  Tegenprestatie:	  
Vluchtelingen	  's-‐Hertogenbosch	  gaat	  George	  Barbier	  onverdeelde	  aandacht	  schenken	  tijdens	  een	  
uitgebreide	  lunch,	  bereid	  door	  mensen	  uit	  verschillende	  landen.

George	  Barbier	  Photodesign Gehandicapten	  Platform George	  Barbier	  gaat	  de	  folder	  voor	  2010	  vormgeven.	  Tegenprestatie:	  Het	  logo	  van	  George	  Barbier	  
komt	  op	  de	  site	  van	  Gehandicapten	  Platform	  (uiteraard	  met	  link)

George	  Barbier	  Photodesign Rode	  Kruis George	  Barbier	  gaat	  tijdens	  het	  140	  jarig	  bestaan	  van	  het	  Rode	  Kruis	  fotograferen.	  Tegenprestatie:	  
Het	  Rode	  Kruis	  biedt	  George	  Barbier	  expositieruimte.

George	  Barbier	  Photodesign Humanitas-‐DMH George	  Barbier	  gaat	  het	  promotiemateriaal	  verzorgen	  voor	  de	  open	  dag	  van	  het	  Wooncentrum.	  
Tegenprestatie:	  Humanitas-‐DMH	  stelt	  ruimte	  beschikbaar	  voor	  vergaderingen	  en	  reclame	  op	  de	  
open	  dag.

GWS	  de	  Schoonmaker Resto	  Van	  Harte GWS	  De	  Schoonmaker	  gaat	  een	  diner	  (voor-‐,	  hoofd-‐	  en	  nagerecht)	  klaarmaken.	  Hiervoor	  komen	  6	  
medewerkers	  naar	  Resto	  VanHarte

GWS	  de	  Schoonmaker Avans	  Hogeschool GWS	  gaat	  een	  gastcollege	  marketing/strategie/bedrijfsvoering	  verzorgen	  voor	  Avans.
GWS	  de	  Schoonmaker Stichting	  Reconstructie	  Tuin	  der	  Lusten GWS	  gaat	  helpen	  bij	  het	  vinden	  van	  de	  best	  mogelijke	  locaties	  voor	  permanente	  werkruimte/atelier.	  

Tevens	  zal	  er	  worden	  gezocht	  naar	  een	  locatie	  voor	  educatieve	  activiteiten.
Heijmans Woburn	  Tennisvereniging Heijmans	  gaat	  de	  parkeerplaats	  van	  de	  vereniging	  asfalteren.	  Tegenprestatie:	  Een	  tennisdag	  voor	  het	  

personeel	  van	  Heijmans.
Heijmans Stichting	  De	  Locatie Heijmans	  gaat	  isolatiemateriaal,	  planken	  en	  menskracht	  leveren	  voor	  het	  isoleren	  van	  de	  kantine.	  

Tegenprestatie:	  Teambuildingsdag	  voor	  5	  personen.
Heijmans World	  With	  No	  Borders Heijmans	  levert	  2e	  hands	  materialen	  zoals	  CV	  Ketel,	  Koelmachine	  e.d.	  met	  een	  maximum	  van	  2000	  

euro.
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Heijmans Heempark Heijmans	  verzorgt	  het	  storten	  van	  een	  fundering	  voor	  5	  x	  1,2	  meter	  voor	  de	  lange,	  licht	  gebogen,	  

muur	  in	  het	  Heempark.	  Tevens	  metselt	  Heijmans	  met	  speciale	  specie	  en	  de	  door	  het	  Heem	  Park	  
geleverde	  stenen	  de	  muur.	  Tegenprestatie:	  Teambuildingdag	  voor	  10	  personen.

Heijmans Jack	  Rabbit	  Foundation Heijmans	  levert	  verlichting,	  hout	  voor	  meubels	  en	  tafels	  aan	  de	  Jack	  Rabbit	  Foundation.	  
Tegenprestatie:	  Een	  stoel	  voor	  DWTS	  2011.

Heijmans Scouting	  Columbus Heijmans	  gaat	  het	  probleem	  van	  de	  HWA	  bij	  het	  clubgebouw	  oplossen.	  Tegenprestatie:	  Een	  
teambuildingsactiviteit	  voor	  5	  personen.

Heineken Stichting	  Volksuniversiteit	  Den	  Bosch Heineken	  biedt	  een	  AED	  apparaat	  aan	  de	  Volksuniversiteit	  aan.	  Tegenprestatie:	  2	  maal	  een	  
kookworkshop	  voor	  12	  personen.

Heineken Vrijwillige	  Thuishulp	  MEE Heineken	  verzorgt	  tijdens	  de	  open	  dag	  van	  14	  april	  koffie	  etc.	  incl.	  apparatuur.	  Tegenprestatie:	  MEE	  
levert	  balonnen	  voor	  de	  vergaderruimte	  (nader	  te	  bepalen).

Hendriks	  Groep	  (Kiwanis) Avans	  Ondernemers	  Centrum Hendriks	  Groep	  gaat	  voor	  een	  groep	  Marketing	  Studenten	  gastcolleges	  geven.
Herman	  Delwig Theater	  Artmemis Herman	  Delwig	  gaat	  sparren	  met	  Theater	  Artemis	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  reizende	  toneel.	  

Tegenprestatie:	  In	  ieder	  geval	  twee	  theaterkaartjes	  voor	  Herman	  Delwig
Hermes	  Business	  Netwerk De	  Bollebozen	  Weekendschool Hermes	  levert	  gastdocenten	  voor	  de	  Weekendschool.
Holla	  Advocaten Stichting	  Volksuniversiteit	  Den	  Bosch Holla	  gaat	  een	  lezing	  verzorgen	  (onderwerp	  nader	  te	  bepalen).	  Tegenprestatie:	  een	  Kookworkshop	  

voor	  maximaal	  12	  personen.
Holla	  Advocaten Rode	  Kruis Holla	  advocaten	  gaat	  met	  +/-‐	  10	  personen	  meelopen	  in	  de	  jaarlijkse	  collecte	  van	  2011	  (14.00-‐18.00	  

uur).	  Tegenprestatie:	  Het	  Rode	  Kruis	  verzorgt	  1	  maal	  een	  AED	  training	  voor	  3	  personen.	  
Holla	  Advocaten Stichting	  Jong	  Actief Holla	  Advocaten	  biedt	  juridisch	  advies	  bij	  het	  oprichten	  en	  vormgeven	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  

stichting	  Jong	  Actief.	  Tegenprestatie:	  het	  klusteam	  van	  stichting	  Jong	  Actief	  levert	  de	  constructie	  
voor	  de	  kantoorbar	  van	  Holla	  Advocaten.

HOP	  Consulting World	  Skate	  Center HOP	  Consulting	  geeft	  juridisch	  advies	  aan	  World	  Skate	  Center.	  Tegenprestatie:	  Skatelessen
Huijbregts	  Notarissen De	  Uitdaging Huijbregts	  Notarissen	  gaat	  de	  statuten	  van	  de	  Stichting	  De	  Uitdaging	  wijzigen.
Humanitas-‐DMH Jongerenambassadeurs Humanitas	  gaat	  de	  Jongerenambassadeurs	  helpen	  bij	  het	  in	  beeld	  krijgen	  van	  speciale	  doelgroepen	  

(jongeren)	  binnen	  de	  Gemeente	  Den	  Bosch.	  Tegenprestatie:	  de	  Jongerenambassadeurs	  helpen	  een	  
dagje	  mee	  in	  de	  keuken	  bij	  Humanitas.

Hutten	  Catering Zin	  in	  Werk Hutten Catering nodigt Zin in Werk uit voor ...............??
Hutten	  Catering Stichting	  Bijzonder	  Gewoon Hutten	  Catering	  gaat	  voor	  15	  personen	  koken	  met	  kindjes.
Hutten	  Catering Eleousa	  Communiteit Hutten	  Catering	  biedt	  voor	  60	  personen	  een	  delicatesseschotel	  aan.
Jonge	  Ondernemers	  Societeit Cello De	  JOS	  gaat	  haar	  zomeractiviteit	  met	  haar	  leden	  doen	  in	  samenwerking	  met	  Cello.
Jongerenambassadeurs De	  Groene	  Herberg De	  Jongerenambassadeurs	  gaan	  eenmalig	  uitzoeken	  hoe	  jongeren	  denken	  over	  pelgrimmeren.	  

Tegenprestatie:	  De	  Groene	  Herberg	  neemt	  de	  Jongerenambassadeurs	  voor	  1	  dag	  mee	  op	  
pelgrimtocht.

Junior	  Kamer	  Den	  Bosch Stichting	  Samen	  Plezier Junior	  Kamer	  gaat	  website	  Samen	  Plezier	  actualiseren	  en	  zorgen	  voor	  Google	  optimalisatie.	  
Tegenprestatie:	  Samen	  Plezier	  verzorgt	  hapjes	  tijdens	  een	  van	  de	  netwerborrels	  Junior	  Kamer	  in	  
2011.
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Kamer	  van	  Koophandel	  Brabant Stichting	  Shamajo De	  Kamer	  van	  Koophandel	  voorziet	  in	  een	  gratis	  seminar	  rondom	  wetten	  en	  regels	  voor	  

verenigingen	  /	  stichtingen	  voor	  Shumaja.	  Tegenprestatie:	  Shumaja	  nodigt	  mensen	  van	  de	  Kamer	  van	  
Koophandel	  uit.

Kenhardt	  Human	  Profit Avans	  Hogeschool Kenhardt	  gaat	  gastcolleges	  geven	  over	  alles	  wat	  met	  HR	  en	  ondernemersschap	  heeft	  te	  maken.
Kistam	  Projecten Vrijwillige	  Thuishulp	  MEE Kistam	  Projecten	  stelt	  zich	  beschikbaar	  als	  hulp	  op	  afroep	  voor	  kleine	  onderhoudsklussen	  binnen	  de	  

organisatie	  MEE.	  Tegenprestatie:	  Vermelding	  van	  Kistam	  Projecten	  in	  het	  Vrijwillgerskrantje.
Kistam	  Projecten Scouting	  Columbus Kistam	  Projecten	  gaat	  klussen	  (rondom)	  het	  clubgebouw.	  Tegenprestatie:	  Kistam	  wordt	  vermeld	  op	  

de	  website	  met	  een	  link.
Kokerij	  Marijke	  Biermann Sensoor	  Brabant Kokerij	  Marijke	  Biermann	  gaat	  4	  taarten	  of	  borrelhapjes	  regelen	  voor	  de	  nieuwjaarsborrel	  rond	  9-‐1-‐

2011	  (11.00-‐14.00	  uur).	  Hierbij	  mag	  Marijke	  iets	  vertellen	  over	  eerlijk	  eten/biologisch.
Kokerij	  Marijke	  Biermann Stichting	  Zwemjes Kokerij	  Marijke	  Biermann	  gaat	  een	  kerstdiner	  verzorgen	  voor	  11	  vrijwilligers	  van	  Stg.	  Zwemjes.	  

Tevens	  is	  Marijke	  beschikbaar	  voor	  algemene	  hulp	  in	  de	  keuken	  bij	  een	  grote	  klus	  in	  de	  toekomst.
Kokerij	  Marijke	  Biermann Humanitas	  DMH Kokerij	  Marijke	  Biermann	  gaat	  voor	  clienten	  en	  personeel	  een	  kookworkshop	  verzorgen	  +	  

ondersteuning	  bij	  het	  koken	  +	  bemiddeling	  in	  aanschaf	  van	  keukenproducten.	  Tegenprestatie:	  
Reclame	  en	  Ruimte	  beschikbaar	  stellen	  +	  aanbregen	  van	  isolatie.

Kokerij	  Marijke	  Biermann Eleousa	  Communiteit Kokerij	  Marijke	  Biermann	  gaat	  koken	  voor	  de	  gasten	  tijdens	  de	  vakantieweken	  die	  de	  Fraters	  
organiseren.

Koning	  Willem	  I	  College Pastoraal	  Buurtwerk	  Boschveld In	  de	  week	  van	  18-‐21	  april	  gaat	  het	  KWIC	  een	  activiteit	  organiseren	  voor	  de	  kinderen	  in	  de	  wijk	  
Boschveld.	  Dit	  in	  samenwerking	  met	  Pastoraal	  Buurtwerk.

Koning	  Willem	  I	  College Bossche	  Multiculti	  Mix Het	  KWIC	  gaat	  BMM	  helpen	  met	  de	  communicatie	  en	  publiciteit.
KPC	  Groep De	  Uitdaging KPG	  gaat	  8-‐12	  medewerkers	  leveren	  die	  kinderen	  van	  De	  Uitdaging	  gaan	  coachen	  om	  hun	  sociale	  

dromen	  te	  realiseren.
Libema Stichting	  Leergeld Libema	  gaat	  Stichting	  Leergeld	  adviseren	  m.b.t.	  Het	  PR-‐Plan.	  Tevens	  zal	  Libema	  

gezinstoegangskaarten	  beschikbaar	  stellen	  aan	  Stichting	  Leergeld.
Libema Cramm	  Foundation Libema	  regelt	  een	  copywriter	  die	  naar	  de	  webteksten	  van	  de	  Cramm	  Foundation	  kijkt	  en	  zal	  advies	  

hierover	  verstrekken.	  In	  de	  toekomst	  zal	  Libema	  ook	  brieven	  schrijven	  t.b.v.	  De	  ambassadeurs	  van	  
de	  Foundation.	  Tegenprestatie:	  Cramm	  Foundation	  regelt	  een	  ergonimisch	  hulpmiddel.

Libema Stichting	  Bijzonder	  Gewoon Libema	  verzorgt	  een	  dagdeel	  schaatsen	  bij	  het	  Sportiom	  (voor	  openingstijd)	  voor	  een	  groep	  van	  circa	  
10	  kinderen	  met	  een	  verstandelijke	  beperking.

Libema Eleousa	  Communiteit Libema	  geeft	  50	  toegangskaarten	  voor	  Safaripark	  Beekse	  Bergen	  aan	  Eleousa	  Communiteit.	  
Tegenprestatie:	  Eleousa	  verzorgt	  een	  bijeenkomst	  over	  compassie	  en	  werk.

Mevrouw	  de	  Makelaar World	  Skate	  Center Mevrouw	  de	  Makelaar	  gaat	  het	  World	  Skate	  Center	  helpen	  zoeken	  naar	  een	  lokatie.	  Tegenprestatie:	  
Sponsorvermelding	  in	  Park	  &	  Site,	  een	  skateles	  en	  beschikbaarstelling	  ruimte.

Mevrouw	  de	  Makelaar Avans	  Ondernemers	  Centrum Mevrouw	  de	  Makelaar	  verzorgt	  een	  gastcollege.	  Tegenprestatie:	  Avans	  verzorgt	  in	  nader	  overleg	  
diensten	  op	  het	  gebied	  van	  Marketing.

Mevrouw	  de	  Makelaar Vluchtelingenwerk	  's-‐Hertogenbosch Mevrouw	  de	  Makelaar	  (gemeenteraadslid)	  wordt	  sparringpartner	  voor	  belangenbehartiging	  
vluchtelingen	  in	  Gemeente	  Den	  Bosch.	  Tegenprestatie:	  Mevrouw	  de	  Makelaar	  mag	  op	  donderdag	  
komen	  lunchen	  tijdens	  'keukenpraat'.
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Mo	  Yin	  Styling Pastoraal	  Buurtwerk	  Boschveld Mo-‐Yin	  Styling	  gaat	  advies	  geven	  over	  de	  styling	  voor	  het	  Buurthuis.
Mo	  Yin	  Styling Humanitas	  DMH Mo-‐Yin	  Styling	  gaat	  de	  huiskamer	  inrichten	  voor	  de	  open	  dag.	  Tegenprestatie:	  Reclame	  ruimte	  voor	  

promotie.
NW25 Theater	  Artmemis NW25	  gaat	  een	  plan	  schrijven	  voor	  Theater	  Artemis	  om	  op	  lokaal	  niveau	  draagvlak	  te	  verwerven	  

voor	  jeugdtheater.	  Hierdoor	  moet	  sponsorwerving	  makkelijker	  worden.	  Tegenprestatie:	  
Naamsvermelding	  op	  pr	  materiaal.

OranjeMund Avans	  Ondernemerscentrum Oranjemund	  levert	  een	  gastdocentschap	  op	  het	  gebied	  van	  bedrijfstrainingen.	  Tegenprestatie:	  Avans	  
Ondernemerscentrum	  zet	  studenten	  in	  voor	  marktonderzoek.

OranjeMund Gehandicapten	  Platform Oranje	  Mund	  gaat	  het	  beleidsplan	  voor	  2011-‐2012	  aanpakken.
P.	  van	  Pinxteren Avans	  Ondernemers	  Centrum P.	  van	  Pinxteren	  biedt	  een	  gastcollege	  aan	  op	  het	  gebied	  van	  Ondernemersschap	  +	  Leiding	  geven	  in	  

de	  rol	  van	  eigenaar.	  Tegenprestatie:	  Avans	  biedt	  een	  stagiair	  voor	  afstudeeropdracht	  m.b.t.	  
Opzetfase/initiatieven	  samenwerkende	  bedrijven.

P&O	  in	  Balans Avans	  Hogeschool P&O	  in	  Balans	  levert	  gastdocenten	  HRM	  bij	  voorkeur	  in	  Den	  Bosch.	  Tegenprestatie:	  Avans	  biedt	  een	  
docentstage	  aan.

Plan	  C Stichting	  Volksuniversiteit	  Den	  Bosch Plan	  C	  gaat	  de	  website	  van	  de	  Volksuniversiteit	  vormgeven.	  Tegenprestatie:	  Kookworkshop	  voor	  
medewerkers	  Plan	  C.	  Advertentie	  in	  programmaboekje	  2011-‐2012.	  En	  een	  link	  naar	  de	  website	  van	  
Plan	  C.

POLOS	  B.V. Elayi Polos	  en	  Elayi	  gaan	  een	  orienterend	  gesprek	  aan	  om	  te	  komen	  tot	  verdere	  uitewerking	  
ondersteuning	  Raad	  van	  Advies.

POLOS	  B.V. Thuiszorgcentrale	  IVT B.	  Drees	  van	  Polos	  is	  beschikbaar	  als	  lid	  voor	  de	  clientenraad.	  Tegenprestatie:	  Schoonmaak	  van...
POLOS	  B.V. Avans	  Ondernemers	  Centrum Polos	  bied	  een	  stageplaats	  aan	  op	  het	  gebied	  van	  Financiele	  Administratie	  en/of	  Organisatie	  Advies.
Precies	  Communications Elayi Precies	  gaat	  promotiemiddelen	  ontwikkelen	  voor	  Stichting	  Elayi.
Precies	  Communications Bossche	  Multiculti	  Mix Precies	  gaat	  BMM	  Communicatie	  advies	  geven.	  Tegenprestatie:	  Precies	  ontvangt	  een	  Percussie	  

Workshop
Precies	  Communications Stichting	  Bijzonder	  Gewoon Precies	  verzorgt	  twee	  ochtenden	  advies	  op	  het	  gebied	  van	  Marketing	  &	  Communicatie	  strategie.
Precies	  Communications Avans	  Hogeschool Precies	  gaat	  gastcolleges	  verzorgen	  op	  het	  gebied	  van	  Multimedia	  en	  Communicatie.	  Eventueel	  zelfs	  

deeltijd	  docent!!	  Tegenprestatie:	  Goede	  studenten	  als	  Editors	  (stage)
PUB dhr	  van	  de	  pas ??
Rabobank	  's-‐Hertogenbosch	  en	  Omstreken De	  Bollebozen	  Weekendschool Rabobank	  biedt	  een	  cursusblok	  'baas	  over	  eigen	  geld'	  aan	  voor	  de	  leerlingen.	  Tegenprestatie:	  De	  

leerlingen	  ontwerpen	  een	  wijnetiket	  m.b.t.	  Geld/Bankwezen	  en	  een	  leerling	  vertelt	  wat	  er	  geleerd	  is.

Reclame	  Bureau	  De	  Code Brede	  Bossche	  Scholen Reclamebureau	  De	  Code	  gaat	  helpen	  met	  de	  PR	  voor	  het	  10-‐jarig	  jubileum	  van	  de	  BBS.	  
Tegenprestatie:	  Avondje	  uit	  voor	  medewerkers	  De	  Code	  (eten	  bij	  RestoVanHarte	  en	  Wijktheater)

Reclame	  Bureau	  De	  Code HEVO	  Rosmalen Reclamebureau	  De	  Code	  gaat	  Hevo	  ondersteunen	  bij	  het	  opzetten	  van	  een	  PR	  en	  
sponsorprogramma	  voor	  2011.

Red	  Peppers Vereniging	  Hartsdromen Red	  Peppers	  gaat	  invulling	  geven	  aan	  de	  continuiteit	  van	  de	  vereniging	  Hartsdromen	  door	  haar	  
netwerk	  in	  te	  schakelen	  en	  persoonlijk	  betrokken	  te	  zijn.	  
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Rob	  van	  Erp Vluchtelingenwerk	  Brabant Rob	  van	  Erp	  helpt	  Stg.	  Vluchtelingenwerk	  bij	  het	  werven	  van	  emplooij-‐adviseurs	  door	  middel	  van	  

free	  publicity	  en	  communicatie-‐advies.
Roebek	  Organisatieontwikkeling Elayi Roebek	  gaat	  mogelijk	  een	  rol	  in	  de	  Raad	  van	  Advies	  op	  zich	  nemen.
Roebek	  Organisatieontwikkeling Gehandicapten	  Platform Roebek	  gaat	  het	  Gehandicaptenplatform	  twee	  keer	  per	  jaar	  ondersteunen	  tijdens	  een	  

discussiemiddag.
Roebek	  Organisatieontwikkeling Stichting	  Kunstmanifestatie	  ArtiBosch Roebek	  verzorgt	  een	  training	  'verandermanagement'.	  Tegenprestatie:	  Naamsbekendheid	  voor	  

Roebek	  door	  Kunstmanifestatie.
Roebek	  Organisatieontwikkeling Avans	  Hogeschool Roebek	  verzorgt	  gastcollege.
Royal	  Haskoning Reinier	  van	  Arkel	  /	  Demarage Royal	  Haskoning	  gaat	  mee	  nadenken	  voer	  een	  programma	  van	  eisen	  voor	  de	  nieuwe	  kas.
Royal	  Haskoning Stichting	  Lucai Royal	  Haskoning	  gaat	  met	  Stichting	  Lucai	  om	  de	  tafel	  om	  te	  kijken	  waar	  zij	  kunnen	  bijdragen	  aan	  	  de	  

ontwikkeling	  en	  bouw	  van	  een	  kleinschalig	  vakantiepark.
Schadebo Pastoraal	  Buurtwerk	  Boschveld Schadebo	  gaat	  het	  buurthuis	  voorzien	  van	  vloerbedekking/laminaat	  inclusief	  trapbekleding.
Scheres	  &	  Inzicht Lokale	  Ruilkring	  's-‐Hertogenbosch	  e.o. Scheres	  en	  Inzicht	  biedt	  twee	  uur	  advies	  aan	  tot	  begin	  januari.	  Tegenprestatie:	  Scheres	  en	  Inzicht	  

mag	  gebruikmaken	  van	  een	  dienst	  van	  de	  Ruilkring.
Scheres	  &	  Inzicht Stichting	  Hip	  Hop	  in	  Duketown Scheres	  en	  Inzicht	  biedt	  een	  coachingsgesprek	  aan	  over	  analyse	  doelgroep	  en	  sponsoring	  aanpak.	  
Scheres	  &	  Inzicht Avans	  Hogeschool Scheres	  en	  Inzicht	  geeft	  een	  gastcollege	  bij	  Avans	  over	  'omgevingsanalyse,	  hoe	  formuleer	  ik	  een	  

kernboodschap	  en	  hoe	  breng	  ik	  mijn	  omgeving	  in	  kaart'.	  Tegenprestatie:	  Scheres	  en	  Inzicht	  mag	  
vragen	  naar	  de	  natuurbeleving	  van	  allochtone	  jongeren.

Secretarial	  Solutions	  &	  Roebek Computerhuis	  Gestelse	  Buurt Secreterial	  Solutions	  en	  Roebek	  verzorgen	  een	  training	  vergadertechniek	  met	  notuleren.	  
Tegenprestatie:	  Van	  de	  training	  komt	  een	  verslag	  met	  foto's	  op	  de	  website	  en	  in	  de	  nieuwsbrief

Sesam	  Academie World	  With	  No	  Borders Sesam	  Academie	  levert	  twee	  dagdelen	  gratis	  advies	  over	  het	  werven	  van	  financiering.	  
Tegenprestatie:	  Logo	  Sesam	  Academie	  op	  website	  WWNB.

Sesam	  Academie Stichting	  Leergeld Sesam	  Academie	  levert	  twee	  dagdelen	  gratis	  advies	  over	  het	  ombuigen	  van	  de	  organisatie	  van	  Stg.	  
Leergeld	  i.v.m.	  Bezuinigingen.

Sesam	  Academie Elayi Sesam	  Academie	  levert	  twee	  dagdelen	  gratis	  advies	  over	  Organisatie	  Advies	  m.b.t.	  het	  oprichten	  van	  
Buurthuizen	  in	  Togo.

Sesam	  Academie Bossche	  Multiculti	  Mix Sesam	  Academie	  levert	  twee	  dagdelen	  gratis	  advies	  over	  het	  werven	  van	  financiering.
Sesam	  Academie Stichting	  Zwemjes Sesam	  Academie	  levert	  twee	  dagdelen	  gratis	  advies	  over	  PR/Communicatie	  t.b.v.	  het	  werven	  van	  

vrijwilligers	  en	  de	  algemene	  naamsbekendheid.
Sesam	  Academie Stichting	  Jong	  Actief Sesam	  Academie	  levert	  twee	  dagdelen	  gratis	  advies	  over	  het	  werven	  van	  financiering.
Sesam	  Academie Jongerenambassadeurs Sesam	  Academie	  levert	  twee	  dagdelen	  gratis	  advies	  over	  PR	  /	  Communicatie	  /	  Naamsbekendheid.	  

Tegenprestatie:	  Jongerenambassadeurs	  vermeldt	  de	  naam	  van	  Sesam	  Academie	  op	  de	  website.
Sesam	  Academie Scouting	  Columbus Sesam	  Academie	  levert	  twee	  dagdelen	  gratis	  advies	  over	  het	  opzetten	  van	  een	  

beleidsplan/wervingsstrategie.
Sint	  Lucas De	  Uitdaging Sint	  Lucas	  College	  gaan	  in	  het	  najaar	  van	  2011grafische	  studenten	  inzetten	  voor	  De	  Uitdaging.	  

Tegenprestatie:	  Sint	  Lucas	  wordt	  genoemd	  als	  1e	  grafische	  partner	  van	  het	  project.
Sloven	  Architectenbureau Eendenkooi	  Maaspoort Sloven	  Architectenbureau	  gaat	  een	  tekening	  maken	  van	  het	  her	  te	  bouwen	  kooihuis.	  Tegenprestatie:	  

Rondleiding	  (nader	  te	  bepalen)	  op	  het	  terrein.
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Sloven	  Architectenbureau Stichting	  Lucai Sloven	  Architecten	  gaan	  helpen	  bij	  het	  ontwerp	  van	  een	  kleinschalig	  vakantiepark.	  Tegenprestatie:	  

wordt	  nog	  nader	  bepaald.
Stichting	  De	  Zelfkrant De	  Bollenbozen	  Weekendschool Drukwerk.
Stichting	  Funderbirds	  /	  NW25 Stichting	  Jong	  Actief Stichting	  Funderbirds	  en	  NW25	  gaan	  een	  PR	  &	  Communicatieplan	  maken	  voor	  het	  evenement	  F	  for	  

Fashion.	  Tegenprestatie:	  Funderbirds	  en	  haar	  evenementen	  op	  facebook	  presenteren.
Story	  Telling	  Company Voedselbank	  's-‐Hertogenbosch Storytelling	  Company	  gaat	  2	  folder	  schrijven	  voor	  de	  Voedselbank.	  1	  voor	  klanten	  om	  hen	  te	  

vertellen	  dat	  ze	  recht	  hebben	  op	  de	  diensten	  van	  de	  voedselbank	  en	  1	  voor	  bedrijven	  om	  te	  
doneren.	  Tegenprestatie:	  Link	  voor	  Storytelling	  Company	  op	  website	  Voedselbank

Strooks De	  Bollebozen	  Weekendschool Strooks	  gaat	  een	  communicatieplan	  opstellen	  voor	  de	  Weekendschool.	  Tegenprestatie:	  De	  
leerlingen	  van	  de	  Weekendschool	  ontwerpen	  een	  wijnetiket	  voor	  de	  relatiegeschenken	  van	  Strooks	  
2011.

Strooks De	  Groene	  Herberg Strooks	  biedt	  coaching	  aan	  op	  het	  gebied	  van	  Ondernemersschap.
TeamOnder21 Stichting	  Hip	  Hop	  in	  Duketown Team	  Onder	  21	  gaat	  advies	  geven	  over	  fondswerving	  en	  concept.
TeamOnder21 Jongerenambassadeurs Team	  Onder	  21	  gaat	  2	  uur	  advies	  geven	  aan	  de	  Jongerenambassadeurs	  over	  positionering	  en	  

promotie.	  Tegenprestatie:	  Klant	  van	  Team	  Onder	  21	  zal	  de	  Jongerenambassadeurs	  om	  hun	  mening	  
vragen	  m.b.t.	  ??

Theater	  aan	  de	  Parade Rode	  Kruis Theater	  aan	  de	  Parade	  levert	  een	  locatie	  voor	  het	  benefietgala	  van	  het	  Rode	  Kruis.	  Tegenprestatie:	  
Bij	  grootschalige	  evenementen	  levert	  het	  Rode	  Kruis	  EHBO'ers.

Theater	  aan	  de	  Parade De	  Uitdaging Theater	  aan	  de	  Parade	  gaat	  'Ieder	  Kind	  een	  Ster'	  adviseren	  en	  ondersteunen	  om	  te	  zorgen	  
(Tegenprestatie:)	  dat	  in	  het	  seizoen	  2012-‐2013	  de	  eerste	  kinderen	  uit	  een	  aandachtsgebied	  samen	  
een	  professionele	  musical	  op	  de	  planken	  (van	  theater	  aan	  de	  parade???)	  zetten.

Theater	  aan	  de	  Parade Zin	  in	  Werk Theater	  aan	  de	  Parade	  biedt	  aan	  de	  medewerkers	  van	  Zin	  een	  middag	  of	  avond	  uit.	  Tegenprestatie:	  
Medewerkers	  van	  TadP	  mogen	  een	  avondje	  slapen	  bij	  ZIN.

Theater	  aan	  de	  Parade Stichting	  Samen	  Plezier Theater	  aan	  de	  Parade	  biedt	  stichting	  Samen	  Plezier	  een	  mooie	  middag	  /	  avond	  theater	  aan.	  
Tegenprestatie:	  stichting	  Samen	  Plezier	  verzorgt	  hapjes	  voor	  Theater	  aan	  de	  Parade

Theater	  aan	  de	  Parade Eleousa	  Communiteit Theater	  aan	  de	  Parade	  biedt	  2	  x	  50	  gasten	  van	  de	  Eleousa	  Communiteit	  een	  filmbezoek	  aan.	  
Tegenprestatie:	  Eleousa	  organiseert	  een	  bijeenkomst	  voor	  10	  personen	  van	  het	  Theater	  aan	  de	  
Parade	  over	  compassie	  &	  werk.

Thuiszorgcentrale	  IVT Pastoraal	  Buurtwerk	  Boschveld IVT	  stelt	  een	  bus	  /auto	  beschikbaar	  +	  chauffeur.	  Tegenprestatie:	  Pastoraal	  Buurtwerk	  gaat	  op	  zoek	  
naar	  leden	  voor	  de	  clientenraad	  +	  bereidt	  een	  Marokkaanse	  lunch	  voor	  5	  personen.

UWV	  werkbedrijf Vluchtelingenwerk	  Brabant UWV	  verzorgt	  werving	  adviseurs	  emplooy	  via	  een	  stukje	  in	  de	  interne	  nieuwsbrief	  en	  via	  55+	  
consulentes.

UWV	  werkbedrijf Resto	  Van	  Harte UWV	  Werkbedrijf	  gaat	  maandag	  20	  december	  met	  6-‐10	  personen	  meehelpen	  met	  het	  bereiden	  van	  
het	  kerstdiner	  voor	  70	  personen.

UWV	  werkbedrijf Sam's	  Kleding	  Actie Sam's	  kledingactie	  mag	  een	  kledinginzamelingsactie	  houden	  onder	  het	  personeel	  van	  UWV	  
Werkbedrijf.	  Tegenprestatie:	  melding	  vacatures	  speciale	  doelgroep	  (stageplaatsen,	  wajong	  
jongeren).
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UWV	  werkbedrijf Stichting	  Maatschappelijke	  Opvang UWV	  levert	  een	  workshop	  'verkopen	  en	  solliciteren'	  voor	  maximaal	  7	  personen.	  Tegenprestatie:	  

SMO	  verzorgt	  een	  bezichtiging	  van	  het	  Inloopschip	  +	  eventueel	  stadswandeling	  daklozen
UWV	  werkbedrijf Stichting	  Jong	  Actief Gids	  binnen	  aangeboden	  trajecten	  van	  UWV.	  Tegenprestatie:	  presentatie	  over	  Jong	  Actief	  bij	  UWV.
UWV	  werkbedrijf Vluchtelingenwerk	  's-‐Hertogenbosch Vrijwilligerswerk	  bij	  Vluchtelingenwerk	  Den	  Bosch	  aandacht	  geven	  in	  interne	  nieuwsbrief	  Entreon.	  

Tevens	  vermelding	  op	  website.	  Tegenprestatie:	  Uitnodiging	  voor	  de	  lunch	  bij	  Keukenproject.
Van	  den	  Udenhout	  Autopon	  Lease Werkcarrousel Van	  den	  Udenhout	  biedt	  1000	  euro	  korting	  op	  een	  nieuwe	  bus	  of	  een	  bus	  tegen	  een	  lease	  tarief	  +	  0	  

euro	  opslag.
Van	  Lanschot	  Bankiers Avans	  Ondernemers	  Centrum Van	  Lanschot	  Bankiers	  verzorgt	  een	  gastcollege	  over	  Risk-‐Management/Finance	  Compliance.	  

Tegenprestatie:	  Avans	  biedt	  een	  docentstageplaats	  aan	  voor	  Peter	  Temminck.
Van	  Lanschot	  Bankiers Dream	  4	  Kids Van	  Lanschot	  gaat	  2	  dromen	  vervullen.	  Tegenprestatie:	  Teamdaginvulling/Coaching.
Van	  Lanschot	  Bankiers De	  Bollebozen	  Weekendschool Van	  Lanschot	  Bankiers	  levert	  vier	  gastdocenten	  op	  4	  zondagen.	  Tegenprestatie:	  De	  Bollebozen	  

Weekendschool	  nodigt	  Van	  Lanschot	  Bankiers	  uit	  als	  eregast	  bij	  de	  eindpresentatie.
Van	  Lanschot	  Bankiers Resto	  Van	  Harte Van	  Lanschot	  leent	  aan	  RestoVanHarte	  kunst	  uit.	  Tegenprestatie:	  wordt	  nog	  besproken.
Van	  Lanschot	  Bankiers Pastoraal	  Buurtwerk	  Boschveld Van	  Lanschot	  gaat	  advies	  geven	  over	  beveiliging	  van	  het	  pand	  van	  Pastoraal	  Buurtwerk	  Boschveld.
Van	  Lanschot	  Bankiers Zonnebloem Van	  Lanschot	  gaat	  collega's	  inzetten	  om	  gasten	  van	  de	  Zonnebloem	  op	  de	  boot	  danwel	  in	  het	  

theater	  te	  helpen.
Van	  Lanschot	  Bankiers Zonnebloem 6	  personen	  van	  Van	  Lanschot	  zullen	  bij	  diverse	  evenementen	  van	  de	  Zonnebloem	  worden	  ingezet.	  

Daarnaast	  zal	  een	  medewerker	  van	  Van	  Lanschot	  een	  bestuursfunctie	  invullen	  bij	  Zonnebloem	  regio	  
's-‐Hertogenbosch.

Van	  Lanschot	  Bankiers Zonnebloem Van	  Lanschot	  gaat	  1x	  per	  jaar	  mee	  met	  de	  boot	  om	  (slechtlopende)	  gasten	  te	  helpen	  met	  de	  rolstoel.

Van	  Lanschot	  Bankiers Stichting	  Maatschappelijke	  Opvang Van	  Lanschot	  gaat	  met	  4	  collega's	  tijdens	  de	  kinderweek	  de	  tuin	  opknappen.	  Tegenprestatie:	  
rondleiding	  op	  het	  Inloopschip	  en	  maaltijd	  met	  daklozen.	  Eventueel	  een	  stadwandeling	  door	  
daklozen.

Van	  Lanschot	  Bankiers Stichting	  Reconstructie	  Tuin	  der	  Lusten Van	  Lanschot	  Bankiers	  biedt	  hulp	  bij	  het	  schrijven	  van	  een	  goed	  financieel	  plan	  waarmee	  
subsidieverstrekkers	  en/of	  sponsoren	  optimaal	  kunnen	  worden	  benaderd.

Van	  Lanschot	  Bankiers Stichting	  Shamajo Van	  Lanschot	  Bankiers	  (kantoor	  Breda)	  gaat	  met	  10	  a	  15	  personen	  op	  een	  van	  de	  fairs	  van	  
Wensstichting	  Shamajo	  in	  2011	  helpen.

Van	  Lanschot	  Bankiers Stichting	  Zwemjes Van	  Lanschot	  Bankiers	  gaat	  Stichting	  Zwemjes	  ondersteunen	  met	  organisatie	  advies.
Van	  Lanschot	  Bankiers Elayi De	  Raad	  van	  Adviseurs	  van	  Van	  Lanschot	  zet	  twee	  adviseurs	  roulerend	  in	  (Daisy	  Dirks	  /	  Peter	  

Temminck).
Van	  Lanschot	  Bankiers Elayi Van	  Lanschot	  verzorgt	  de	  folder	  van	  stichting	  Elayi.
Van	  Lanschot	  Bankiers Jazz	  in	  Duketown Van	  Lanschot	  levert	  vrijwilligers	  die	  gaan	  collecteren	  tijdens	  Jazz	  in	  Duketown.	  Tegenprestatie:	  4	  VIP	  

Deck	  kaarten.
Van	  Lanschot	  Bankiers Reinier	  van	  Arkel	  Groep Van	  Lanschot	  Bankiers	  gaat	  met	  8-‐10	  medewerkers	  een	  dagje	  naar	  het	  Museum	  samen	  met	  clienten	  

van	  Renier	  van	  Arkel.	  Tegenprestatie:	  Eten	  bij	  de	  Kookstudio	  van	  Renier	  van	  Arkel.	  
Van	  Lanschot	  Bankiers ABC	  Leer	  Mee Van	  Lanschot	  verzorgt	  een	  stadwandeling	  met	  alle	  ins	  and	  outs	  voor	  een	  groep	  van	  ABC	  Leer	  Mee.	  

Tegenprestatie:	  ABC	  verzorgt	  borrelhapjes	  tijdens	  een	  bijeenkomst	  van	  Van	  Lanschot.
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AA BB CC
Van	  Lanschot	  Bankiers Stichting	  Kunstmanifestatie	  ArtiBosch ??
Van	  Velzen	  grafisch	  ontwerp Computerhuis	  Gestelse	  Buurt Van	  Velzen	  gaat	  het	  drukwerk	  van	  het	  Computerhuis	  bekijken	  en	  verbeteren.	  Tegenprestatie:	  wordt	  

aan	  gewerkt.
Van	  Velzen	  grafisch	  ontwerp Studiq	  Studiebegeleiding Van	  Velzen	  gaat	  de	  website	  voor	  Studiq	  verbeteren/ontwerpen.
Van	  Velzen	  grafisch	  ontwerp Bossche	  Multiculti	  Mix Van	  Velzen	  gaat	  het	  promotiemateriaal	  van	  BMM	  ontwerpen.	  Tegenprestatie:	  BMM	  gaat	  de	  

bedrijfsnaam	  van	  Van	  Velzen	  vermelden	  in	  het	  radioprogramma.
Want	  2	  Work 4Kids2Joy Want2work	  gaat	  vacatures	  van	  vrijwilligers	  voor	  4kids2joy	  proberen	  in	  te	  vullen.
Want	  2	  Work ABC	  Leer	  Mee Want	  2	  Work	  gaat	  een	  vacature	  plaatsen	  voor	  een	  deelnemer.	  Tegenprestatie:	  er	  wordt	  iets	  

gebakken	  na	  levering.
Weener	  Groep Stichting	  Samen	  Plezier Weener	  Groep	  zal	  als	  sponsor	  van	  FC	  Den	  Bosch	  zich	  inzetten	  om	  een	  substantieel	  aantal	  vrijkaarten	  

voor	  een	  wedstrijd	  te	  krijgen.	  Tegenprestatie:	  Samen	  Plezier	  zal	  voor	  het	  kantinepersoneel	  van	  de	  
Weener	  Groep	  een	  kook	  /	  hapjes	  workshop	  organiseren.

World	  Skate	  Center Vrijwillige	  Thuishulp	  MEE World	  Skate	  Center	  gaat	  een	  skate	  demonstratie	  verzorgen,	  een	  graffiti	  workshop	  geven,	  een	  
jongleer	  workshop	  geven	  en	  een	  XX	  demonstratie	  geven	  op	  de	  open	  dag	  van	  MEE.	  Tegenprestatie:	  
MEE	  gaat	  in	  de	  PR	  voor	  de	  open	  dag	  het	  WSC	  meenemen	  en	  zo	  op	  de	  sociale	  kaart	  van	  Den	  Bosch	  
zetten.

World	  Skate	  Center Werkcarrousel Werkcarrousel	  zoekt	  onbetaalde	  arbeidsplaatsen	  voor	  haar	  clienten.	  World	  Skate	  Center	  heeft	  deze	  
plekken.	  Daarnaast	  kan	  Werkcarrousel	  skateborarden	  repareren.

Yepdesign World	  With	  No	  Borders Yepdesign	  gaat	  de	  website	  voor	  WWNB	  ontwikkelen	  en	  beheren.	  Tegenprestatie:	  Het	  logo	  van	  
YepDesign	  komt	  op	  de	  website	  van	  WWNB.

Yepdesign MINC Yepdesign	  zal	  de	  mogelijkheden	  verkennen	  voor	  vernieuwing/vereenvoudiging	  van	  de	  website	  van	  
MINC.	  Mocht	  het	  nodig	  zijn	  wordt	  er	  een	  nieuwe	  website	  gebouwd.

Yepdesign Scouting	  Columbus Yepdesign	  gaat	  een	  interactie	  website	  bouwen	  voor	  de	  Scouting.	  Tegenprestatie:	  De	  Scouting	  
organiseert	  voor	  de	  medewerkers	  van	  Yepdesign	  een	  speur/gps	  tocht.

Zonta Reinier	  van	  Arkel	  Groep Zonta	  gaat	  een	  vrouwendag	  organiseren	  voor	  gasten	  van	  Reinier	  van	  Arkel.	  Tegenprestatie:	  Reinier	  
van	  Arkel	  stelt	  de	  kookruimte	  beschikbaar	  voor	  Zonta	  om	  een	  avond	  door	  te	  brengen.

Zonta De	  Groene	  Herberg De	  Groene	  Herberg	  mag	  een	  lezing	  geven	  bij	  Zonta.	  Zonta	  deelt	  kennis	  met	  De	  Groener	  Herberg	  over	  
hoe	  vrouwen	  over	  pelgrims	  denken.

Zonta ABC	  Leer	  Mee Zonta	  biedt	  een	  dagje	  tennissen	  voor	  vrouwen	  aan	  (30x).	  Tegenprestatie:	  ABC	  Leer	  Mee	  neemt	  
hapjes	  mee!


