
Matchbestand Beursvloer 's-Hertogenbosch 2015

Vragen over de matches? Bel of mail met Angelique Ottens, 06-38351304 / angelique@beursvloerdenbosch.nl

Match-
nummer

Aanbieder Vrager Matchomschrijving

1 Fletcher Hotel 's-Hertogenbosch Vereniging Hartsdromen.nl Fletcher Hotel biedt 1 of 2 overnachtingen incl. ontbijt. T: Tijdens de kerstbijeenkomst van het Fletcher Hotel verzorgt Vereniging Hartsdromen.nl een 
presentatie over Leef je dromen.

2 WHC Kledingbank 's-Hertogenbosch WHC gaat bouwkundig advies geven bij de verhuizing van de Kledingbank. T: Er komt een nieuwsstukje op de website hierover en het logo van WHC 
komt in de sponsorgalerij.

3 Reset Architecture Scouting Columbus Reset Architecture levert advies en begeleiding m.b.t. het dak van het clubhuis. T: Scouting Columbus stelt haar clubhuis beschikbaar voor een 
eventueel evenement.

4 FrasP Bouwadvies Scouting Columbus FrasP Bouwadvies levert advies en begeleiding voor het dak van het clubhuis. T: Scouting Columbus stelt haar clubhuis beschikbaar voor een 
eventueel evenement.

5 George Barbier Photodesign Maria Oord George Barbier levert beeldmateriaal voor aankleding van de tuin. T: Maria Oord zorgt voor PR.
6 Dekkers van Gerwen GGZ Oost Brabant Dekkers van Gerwen biedt het drukken van een gedichtenbundel, 100 exemplaren. T: GGZ biedt een historische rondleiding op het terrein van 

Coudewater met een kleine lunch georganiseerd door clienten.
7 WHC/FrasP/Reset Achitecture De Locatie Drie adviesbureaus gaan samenwerken om op de Locatie de paardenstal een nieuwe bestemming te geven. Het gaat over ontwerp en advies m.b.t. 

Duurzame materialen. T: De Locatie verzorgt een ontmoeting met de jongeren waar ze het voor doen met een afsluitende lunch.
20 Dekkers van Gerwen Heempark Dekkers van Gerwen gaat 50 brochures drukken ivm 55 jaar Heempark. T: Het Heempark biedt een exemplaar van 50 jaar Heempark en het logo van 

de drukker zal op de brochure komen te staan.
21 Appèl Actieplan Leerbanen Appèl gaat onderzoeken of zij een jongeren in BBL kunnen plaatsen. T: Actieplan Leerbanen zoekt naar een geschikte jongeren en brengt wat lekkers 

mee naar het gesprek.
22 Van den Udenhout Bouwrituelen Van den Udenhout levert 4 wielen, banden en velgen voor de rijdende herberg De Witte Paardenkastanje. T: Bouwrituelen biedt een overnachting in de 

herberg met een lekker ontbijtje.
23 Buitengewoon Getraind Humanitas DMH Buitengewoon Getraind verzorgt een workshop op het gebied van effectief communiceren. T: Humanitas heeft een magazine Hier en Daar waarin een 

review over de workshop zal worden opgenomen.
24 SPM Shoeters Bijzonder Gewoon SPM Shoeters biedt 15 vrijkaarten aan Bijzonder Gewoon. T: Bijzonder Gewoon schenkt hier aandacht aan PR. 
25 Coffee3 Bouwrituelen Coffee3 biedt een koffievoorziening in herberg De Witte Paardenkastanje. T: Bouwrituelen biedt een overnachting in de herberg aan.
26 SPM Shoeters Pastoraal Uitzendbureau SPM Shoeters stelt 10 vrijkaarten beschikbaar voor het Pastoraal Uitzendburea. T: Het Pastoraal Uitzendbureau schenkt hier PR aan.
27 KPMG Eindhoven Dream4Kids KPMG Eindhoven levert twee laptops aan Dream4Kids. T: Dream4Kids maakt van de overhandiging een foto en plaatst nieuwsbericht op Beursvloer.
28 SPS bv Bijzonder Gewoon SPS bv gaat een gastles verzorgen over schilderen/stucadoren. T: Bijzonder Gewoon verzorgt hierover de PR en communicatie naar buiten.
40 UWV Humanitas DMH Het UWV gaat met een aantal mensen tuinonderhoud uitvoeren bij Humanitas. T: Humanitas verzorgt een uitgebreide lunch.
41 UWV Bijzonder Gewoon Het UWV gaat mensen zonder baan, mensen met een beperking laten opleiden onder begeleiding van een coach. T: Bijzonder Gewoon gaat 

organisaties verbinden aan de werkzoekenden.
42 UWV Humanitas DMH Het UWV gaat voorlichting geven bij Humanitas m.b.t. Wajong. T: Humanitas plaatst hierover een artikel op hun website.
43 Heempark Bijzonder Gewoon Het Heempark gaat met kinderen van Bijzonder Gewoon een middag waterdiertjes scheppen. T: De kids van Bijzonder Gewoon gaan helpen het 

zwerfafval in het park op te ruimen.
44 Dekkers van Gerwen Beursvloer 's-Hertogenbosch Dekkers van Gerwen gaat meewerken aan een magazine van vijf jaar Beursvloer in 's-Hertogenbosch. Een overzicht van de meest bijzondere 

matches. T: Beursvloer 's-Hertogenbosch zal hierover communiceren (PR) en bakt een appeltaart.
45 UWV Koning Willem 1 College Het UWV gaat helpen stageplaatsen voor doktersassistenten te regelen binnen het UWV. T: Bij 1 of meer stageplaatsen verzorgt het KW1C een lunch.
46 UWV Stichting Visible Results Het UWV verzorgt een sollicitatietraining voor jongeren uit de doelgroep van Visible Results. T: Stg. Visible Results verzorgt een ontbijt of lunch voor 

een groep medewerkers van het UWV.
47 Lokale Ruilkring Den Bosch e.o. Maatschappelijke Opvang De Lokale Kring gaat haar kennis over het opzetten van een moestuin met Maatschappelijke Ovang delen. T: De Maatschappelijk Opvang verzorgt met 

haar sociaal theater een optreden of een rondleiding op een van de locaties.
48 UWV Gamma Tuin Rosmalen Het UWV gaat onder haar medewerkers o.a. Tuingereedschap, wilgentenen, bouwtent, hard hout/planken etc inzamelen. T: Gamma Tuin Rosmalen 

maakt bij het slagen van deze match voor max. 35 personen pompoensoep uit eigen tuin.
60 FC Den Bosch Resto van Harte FC Den Bosch stelt haar horecafaciliteiten in het stadion ter beschikking aan Resto van Harte. T: FC Den Bosch mag met 10 gasten komen dineren bij 

Resto van Harte tijdens een open avond.
61 Lionsclub Streetcats De Lionsclub gaat sponsorgeld werven d.m.v. verkoop van stoelen of wijn. Tevens zal een aantal leden van de Lionsclub over diverse onderwerpen 

brainstormen met Streetcats. T: Streetcats geeft een presentatie over haar werk. 
62 FC Den Bosch Rode Kruis FC Den Bosch gaat de stadscollecte voor het Rode Kruis in 2016 ondersteunen met twee prominente FC Den Bosch-ers. T: Het Rode Kruis regelt 

vervoer naar een wedstrijd voor 8 personen.
63 Appèl Dream4Kids Appèl gaat de hapjes verzorgen bij de opening van 'eten met je geweten' van Dream4Kids. T: Dream4Kids regelt een interview met Appèl. Dit zal 

worden gebruikt voor PR doelstellingen.
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64 Coffee3 Vluchtelingenwerk WOBB Coffee3 biedt een koffievoorziening aan Vluchtelingenwerk. T: Coffee3 krijgt reclameruimte in het stage café van Vluchtelingenwerk.
65 Van Lanschot Bankiers ABC leer mee Van Lanschot gaat een activiteit organiseren voor 15 deelnemers van ABC leer mee. T: ABC leer mee gaat hapjes verzorgen tijdens een activiteit van 

Van Lanschot.
66 BrabantWonen Scouting Hintham BrabantWonen gaat de keuken die reeds aanwezig is plaatsen. T: Scouting Hintham biedt haar blokhut aan voor een activiteit van BrabantWonen 

zoals een bedrijfsbbq.
67 Appèl Gamma Tuin Rosmalen Appèl komt met haar trekker/maaier een keer maaien in de Gamma Tuin. T: Gamma Tuin regelt een rondleiding door de tuin en een mooi groente/fruit 

pakket.
68 FC Den Bosch Brabantse Hart in Aktie FC Den Bosch biedt voor 50 personen een rondleiding en het bijwonen van een wedstrijd. T: Brabantse Hart in Actie gaat PR verzorgen in de wijken 

waarin ze actief zijn voor FC Den Bosch.
80 Fifty-One club GGZ Oost-Brabant Fifty-One club gaat met bewoners van Coudewater een activiteit ondernemen in het weeekend. T: GGZ verzorgt een lezing over haar werk.
81 GWS dé Schoonmaker Vicki Brownhuis GWS dé Schoonmaker biedt glasbewassing aan voor het nieuwe pand van het Vicki Brownhuis. T: Het Vicki Brownhuis stelt haar creatieve ruimte ter 

beschikking en regelt een workshop.
82 SPS bv Maria Oord SPS bv zal Maria Oord adviseren over het schilderwerk in de binnen-tuin en zal ook het materiaal, de verf, leveren. T: Maria Oord regelt een bordje in 

de binnen-tuin met 'mede mogelijk gemaakt door SPS bv'.
83 Duketown Barbershop Singers GGZ Oost-Brabant De Duketown Barbershop Singers verzorgen een optreden in het buurthuis op Coudewater. T: GGZ Oost-Brabant zal PR verzorgen met een oproep 

tot 'nieuwe leden'.
84 Dekkers van Gerwen Humanitas DMH Dekkers van Gerwen gaat diverse zaken drukken voor Humanitas zoals folders en visitekaartjes. T: Humanitas zorgt dat Dekkers van Gerwen op hun 

site wordt vermeld.
85 SPS bv Scouting Maurice Flacard Vlijmen SPS bv levert verf voor de balken aan de binnenzijde van het gebouw. T: Scouting Maurice Flacard organiseert een teambuildingsdag voor +/- 20 

personen op scoutingwijze.
86 Duketown Barbershop Singers Park Eemwijk De Duketown Barbershop Singers verzorgen een optreden van 2x 25 minuten voor de bewoners van Park Eemwijk. T: Park Eemwijk verzorgt een 

lunch voor 20 personen.
87 Fifty-One club Park Eemwijk Fifty-One club gaat een kerstshow verzorgen. T: Park Eemwijk verzorgt een voordracht bij Fifty-One.
88 OWK Notarissen Alladin Project OWK Notarissen verzorgt de statuten voor de stichting. T: Stichting Alladin schenkt een aantal kinderboekjes.
89 Lokale Ruilkring Den Bosch e.o. Pastoraal Uitzendbureau De Lokale Ruilkring verzorgt 150 hapjes bij de Kerstviering van de PUB. T: Deze wordt nog nader besproken.
90 Dekkers van Gerwen Humanitas DMH Dekkers van Gerwen gaat een aantal kaarten drukken in fullcolor. T: Het logo van Dekkers van Gerwen komt op de kaart te staan.
91 Fletcher Hotel 's-Hertogenbosch Bijzonder Gewoon Het Fletcher Hotel biedt faciliteiten aan voor opleidingen van Bijzonder Gewoon. T: Bijzonder Gewoon regelt publiciteit voor beide partijen.
92 Dekkers van Gerwen Fort Isabella Kazerne Dekkers van Gerwen levert 500 flyers A5 formaat aan de Kazerne. T: Fort Isabella Kazerne regelt een rondleiding en zorgt voor logovermelding.
93 Scouting Maurice Facard Vlijmen Stichting Jazz in Duketown Scouting Maurice Flacard gaat een podium met pionierpalen opbouwen voor Jazz in Duketown. T: Stichting Jazz in Duketown komt klussen aan het 

clubgebouw van de Scouting.
94 Rabobank 's-Hertogenbosch Streetcats De Rabobank gaat het betalingsverkeer van de Streetscats optimaliseren. T: Een tegenprestatie is niet gewenst.
95 Dekkers van Gerwen Puur Clownen Dekkers van Gerwen verzorgt drukwerk voor de donateurskaartjes en flyers. T: Op alle uitingen komt het logo van Dekkers van Gerwen en Puur 

Clownen zorgt voor PR over deze match.
96 Lokale Ruilkring Den Bosch e.o. Maatschappelijke Opvang De Lokale Ruilkring gaat helpen bij de verhuizing van de Maatschappelijke Opvang. T: Maatschappelijke Opvang verzorgt een rondleiding of sociaal 

theater.
97 Schadebo Scouting Hintham Schadebo levert een PVC vloer van 12 mtr. T: De Scouting biedt haar blokhut beschikbaar voor een BBQ of vergadering.
98 Dommelweb Internetmarketing Wijkwerkplaats Oost Dommelweb gaat de website optimaliseren en zorgt voor 2 achterliggende pagina's voor zoekmachines. T: Wijkwerkplaats Oost biedt Dommelweb op 

dezelfde website ruimte voor tekst, logo en link naar hun eigen site.
101 SPS bv Humanitas DMH SPS bv levert verf voor het opknappen van de woonkamer en de hal van het 'Homerun huis'. T: Humanitas verzorgt PR rondom deze match o.a. op 

haar website.
102 Dommelweb Internetmarketing Streetcats Dommelweb gaat de homepage en 3 andere pagina's van de website van Streetcats optimaliseren. T: Streetcats biedt Dommelweb ruimte op haar 

website met een link naar de eigen website.
103 Dekkers van Gerwen Streetcats Dekkers van Gerwen drukt 500 leaflets A5 formaal dubbelzijdig bedrukt in kleur voor Streetcats. T: Er is geen tegenprestatie gewenst.
104 Dekkers van Gerwen Stichting Vesta Dekkers van Gerwen gaat 40 kleurenfoto's inscannen in full color voor Stichting Vesta. T: Stichting Vesta organiseert twee management coaching 

sessies voor Dekkers van Gerwen.
105 Dekkers van Gerwen Gamma Tuin Rosmalen Dekkers van Gerwen verzorgt twee maal 250 visitekaartjes en 500 A5 flyers voor de Gamma Tuin. T: Op de flyer wordt het logo van de drukkerij 

geplaatst.
106 Vorstenbosch en Van Tol ProVaardig Vorstenbosch en Van Tol verzorgen een schilder workshop voor 10 personen voor ProVaardig. T: ProVaardig verzorgt voor Vorstenbosch en Van Tol 

een clownerie workshop van 2 uur.
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107 Avans Hogeschool Alladin Project Studenten van Avans gaan voor het Alladin Project een webapplicatie ontwerpen en ontwikkelen. T: Wordt nog nader besproken.
108 BrabantWonen Hof van Hintham BrabantWonen gaat materialen of activiteiten organiseren voor 92 dementerende ouderen verdeeld over 11 woningen. T: Hof van Hintham organiseert 

voor een groep van BrabantWonen een lunch op woensdag.
109 Eendenkooi Maaspoort ABC leer mee Eendenkooi Maaspoort organiseert voor een groep deelnemers van ABC leer mee een rondleiding bij de eendenkooi. T: ABC leer mee regelt voor die 

dag een lekkere lunch.
110 Schadebo Bossche Hoeve Schadebo levert een houten of metalen roede en zal deze ook bij de Bossche Hoeve bevestigen. T: De Bossche Hoeve biedt haar vergaderruimte in 

het dierenpark aan.
111 Rode Kruis Park Eemwijk Het Rode Kruis gaat met bewoners van Park Eemwijk een bloesemtocht ondernemen in het voorjaar. T: Park Eemwijk levert een aantal collectanten 

aan het Rode Kruis.
112 Rode Kruis Wijkwerkplaats Oost Het Rode Kruis verzorgt een uitstapje voor 3 mensen in een rolstoel + 3 mensen die mobiel zijn of 8 mobiele mensen zonder rolstoel. T: Wijkwerkplaats 

Oost levert een aantal collectanten aan het Rode Kruis.
113 Rode Kruis Maria Oord Het Rode Kruis biedt haar Rode Kruis bus (vervoer) voor een dag aan Maria Oord. T: Maria Oord levert een aantal collectanten aan het Rode Kruis.
120 BrabantWonen De Locatie BrabantWonen gaat met 6 personen 1 dagdeel klussen op de zorgboerderij. T: De Locatie verzorgt een heerlijke lunch.
121 ABN AMRO Bank De Locatie ABN AMRO Bank gaat met een aantal medewerkers klussen in de te verbouwen paardenstal. T: De Locatie verzorgt een heerlijke lunch.
122 Weener XL Visible Results WeenerXL regelt een afspraak voor Visible Results om zich te kunnen presenteren binnen WeenerXL. T: Visible Results neemt bossche bollen mee 

tijdens het intake gesprek.
123 Rotary 's-Hertogenbosch Vicki Brownhuis Rotary 's-Hertogenbosch biedt het Vicki Brownhuis tijd tijdens een bijeenkomst om de stichting te presenteren. T: Het Vicki Brownhuis organiseert een 

creatieve workshop onder begeleiding.
124 Rabobank 's-Hertogenbosch  't Heem ouderenzorg De Rabobank gaat in de avonduren van week 50 de locatie in kerstsfeer brengen. T: 't Heem biedt haar aula aan voor een bijeenkomst van de 

Rabobank in september 2016.
125 Weener XL Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch WeenerXL gaat de planten uit de voor- en achtertuin verwijderen en afvoeren. T: De Volksuniversiteit biedt een wijnproef workshop voor twee 
126 Appèl Resto vanHarte Appèl gaat de vrijwilligers van Resto vanHarte adviseren over betaald werk en gaat hen aanbevelen in het netwerk van Appèl. T: Resto VanHarte biedt 

een gratis diner voor 2 personen. 
127 Rabobank 's-Hertogenbosch Stichting Vesta De Rabobank leent haar beamer uit voor het benefietconcert van Vesta op 29 januari 2016. T: Stichting Vesta verzorgt voor een aantal medewerkers 

een workshop Tai Chi.
128 Kleine Meierij Humanitas DMH De Kleine Meierij regelt een grafitti afbeelding voor in de gang van de woonvoorziening van Humanitas aan de Waalstraat. T: Humanitas zorgt voor 

publiciteit rondom de match.
129 Gamma Tuin Rosmalen GGZ Oost-Brabant De Gamma Tuin biedt een workshop van 1 dagdeel aan een aantal clienten van GGZ. Ze verzorgen ook wat lekkers en te drinken. T: GGZ Oost 

Brabant komt met twee clienten een aantal uurtjes helpen in de tuin.
130 Lokale Ruilkring Den Bosch e.o. Park Eemwijk De Lokale Ruilkring gaat een dansoptreden verzorgen voor de bewoners van Park Eeemwijk. T: Deze wordt nog nader ingevuld.
131 Reset Architecture Manege de Binckhorst Reset Architecture gaat een schets maken t.b.v. de herbestemming van een van de ruimte dat een bezoekerscentrum moet gaan worden. T: De 

manege zorgt voor publiciteit en verzorgt een wandeling voor Reset Architecture. 
132 Weener XL ABC leer mee WeenerXL ontvangt 15 deelnemers van ABC leer mee voor een rondleiding en wat lekkers. T: ABC leer mee regelt hapjes voor bij een activiteit van 

WeenerXL.
140 BrabantWonen Brabantse Hart in Aktie BrabantWonen gaat helpen bij het zoeken van een opslagruimte/uitgiftepunt. T: Deze wordt nog nader ingevuld.
141 AROS Training Bijzonder Gewoon AROS Training gaat een workshop verzorgen. T: Bijzonder Gewoon gaat AROS ondersteunen in het vergroten van de naamsbekendheid.
142 Hutten Humanitas 's-Hertogenbosch Hutten levert 24 flessen wijn voor het kerstdiner met deelnemers van Humanitas bij Resto VanHarte. T: Humanitas zorgt voor publiciteit rondom deze 

match.
143 Buitengewoon Getraind  't Heem ouderenzorg Buitengewoon Getraind verzorgt een wokshop/scholing voor de vrijwliigers in 2016. Hoe verbinden zij hun eigen netwerk m.b.t. aanbod op het gebied 

van activiteiten. T: 't Heem ouderenzorg biedt haar aula in september 2016 belangeloos aan. Ook komt er een artikel op de site van 't Heem over deze 
match met foto en naamsvermelding.

144 GWS dé Schoonmaker Bijzonder Gewoon GWS dé Schoonmaker biedt een cursus schoonmaken aan deelnemers van Bijzonder Gewoon. T: Bijzonder Gewoon regelt een taart voor GWS.
145 Hutten Eleousa Communiteit Hutten biedt voor de twee vakantieweken hartige hapjes voor 40 personen per week. Totaal ca 240 hapjes. T: Eleousa Communiteit biedt een gratis 

vergaderruimte in haar klooster voor 1 dagdeel aan. Max 8 personen.
146 Rode Kruis Het Bewaarde Land Het Rode Kruis biedt haar busjes aan voor vervoer kinderen van achterstandsscholen naar het Bewaarde Land. T: Het Bewaarde Land regelt 

collectanten voor begin juni of voor tijdens de carnavalsoptocht in Vught.
147 FC Den Bosch Vicki Brownhuis FC Den Bosch biedt het Vicki Brownhuis voor haar 'mannendag' een rondleiding en bezoek aan een wedstrijd aan. T: Een glimlach!
148 ABN AMRO Bank Streetcats ABN AMRO Bank gaat 3 workshops omgaan met geld verzorgen voor de meiden van Streetcats. T: Een tegenprestatie is niet gewenst.
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149 MB-Training Stichting voor elkaar aan de slag Huub van Mackelenbergh verzorgt de opening van het Honken Huisje. T: Stg. Voor elkaar aan de slag regelt een golden ticket voor het benefietconcert 
op 13 december 2015.

150 Hutten Actieplan Leerbanen Hutten biedt mogelijk plaats voor een kandidaat uit de BBL opleiding. T: Actieplan Leerbanen gaat op zoek naar een geschikte kandidaat.
152 Fletcher Hotel 's-Hertogenbosch Puur Clownen Fletcher Hotel biedt 3 maal per jaar een dagdeel een vergaderruimte incl. catering. T: Deze wordt nog nader uitgewerkt.
153 Gemeente 's-Hertogenbosch JINC Gemeente 's-Hertogenbosch organiseert een bedrijfsbezoek van 2,5 uur voor leerlingen van groep 8 van de Duizendpoot. T: Enthousiaste 

medewerkers.
154 KW1C Unicef Leerlingen van het KW1C organiseren een benefietdiner voor Unicef. T: Unicef verzorgt een lezing en zorgt voor exposure rondom deze match.
155 De Locatie ProVaardig De Locatie organiseert een bedrijfsbezoek voor leerlingen van ProVaardig. T: ProVaardig verzorgt een clownerie workshop.
156 FC Den Bosch ProVaardig FC Den Bosch organiseert een bezoek aan het stadion voor een rondleiding of het bezoeken van een wedstrijd voor 30 kinderen van ProVaardig. T: 

ProVaardig neemt deel aan de clinicdag van FC Den Bosch als clown. 
157 Fletcher Hotel 's-Hertogenbosch GGZ Oost-Brabant Fletcher Hotel biedt een lunch voor 10-15 personen aan voor clienten van GGZ. T: GGZ Oost-Brabant zorgt voor PR/reclame omtrent de match.
158 Appèl JINC Appèl organiseert een bedrijfsbezoek van 2,5 uur voor circa 8 leerlingen van het basis- of voortgezetonderwijs. T: Enthousiaste medewerkers die in 

aanraking komen met toekomstige medewerkers.
160 Weener XL GGZ Oost-Brabant WeenerXL organiseert een bedrijfsbezoek bij WXL. Inclusief ontvangst met wat lekkers en een presentatie. T: GGZ Oost-Brabant biedt een rondleiding 

op Coudewater aan met team participatie.
161 Heempark GGZ Oost-Brabant Het Heempark biedt een rondleiding in het park voor max. 10 personen. T: GGZ Oost-Brabant regelt 10 medewerkers/vrijwilligers/clienten die 2 uur 

komen werken in het Heempark.
162 KW1C ProVaardig Het KW1C organiseert een bezoek voor 5 leerlingen van ProVaardig. T: ProVaardig biedt een workshop clownerie aan.
163 Taylor Mates ABC leer mee Taylor Mates neemt 20 deelnemers van de taalles mee naar een wedstrijd van FC Den Bosch. T: ABC leer mee maakt hapjes voor een bijeenkomst 

van Taylor Mates.
180 Appèl Hof van Hintham Appèl levert fotodoeken en aankleding voor de wanden van Hof van Hintham. T: Hof van Hintham biedt deelname aan de kookact op woensdag van 

11.00 tot 13.00 uur voor twee personen.
181 Vorstenbosch en Van Tol Bouwrituelen Vorstenbosch en Van Tol gaat een website opzetten en Bouwrituelen in contact brengen met een websitebouwer. T: Bouwrituelen biedt een 

overnachting aan voor twee personen in de Herberg.
182 Rabobank 's-Hertogenbosch Park Eemwijk De Rabobank levert 25 plaids/dekens aan Park Eemwijk t.b.v. de bewoners. T: Park Eemwijk biedt een lunch voor 6-8 personen aan in het Grand 

Café.
183 George Barbier Photodesign Hof van Hintham George Barbier gaat advies geven over de aankleding van de binnenruimte d.m.v. Beeldmateriaal. T: Hof van Hintham biedt expositieruimte aan 

George, een advertentie in de vrijwilligerskrant en deelname aan kookactiviteiten met de bewoners.
184 Dekkers van Gerwen Dream4Kids Dekkers van Gerwen gaat 500 folders drukken voor Dream4Kids. T: Dream4Kids zorgt voor exposure op hun website en social media m.b.t. De 

match.
185 Duketown Barbershop Singers Manege de Binckhorst De Duketown Barbershop Singers verzorgen 2 optredens van ieder 20 minuten bij Cello. T: Manege de Binckhorst zorgt voor PR hierover.
186 Kleine Meierij Parkinson Café De Kleine Meierij biedt eenmaal busvervoer voor een uitstapje van het Parkinson Café. T: Het Parkinson Café regelt publiciteit voor de Kleine Meierij.
187 Fletcher Hotel 's-Hertogenbosch Streetcats Het Fletcher Hotel biedt Streetcats in 2016 twee maal een zaal met koffie, thee en water aan. T: Streetcats communiceert over de match met de 

buitenwereld.
188 Rabobank 's-Hertogenbosch Kledingbank 's-Hertogenbosch De Rabobank levert 25 plaids/dekens aan de Kledingbank. T: De Kledingbank besteed aandacht aan deze match op haar website en social media.
189 Fletcher Hotel 's-Hertogenbosch Kledingbank 's-Hertogenbosch Het Fletcher Hotel biedt de Kledingbank haar zeepjes als het logo veranderd en haar servies bij aanschaf van een nieuwe lijn. Ook de gevonden 

voorwerpen die niet meer worden opgehaald worden aan de Kledingbank gedoneerd. T: De Kledingbank plaatst het logo van het Fletcher Hotel in 
haar donateursgalerij en plaatst een artikel op website en social media hierover.

190 KPMG Eindhoven Beweging van Barmhartigheid KPMG biedt een laptop aan. T: De Beweging van Barmhartigheid biedt een inleiding over leiderschap aan. 
191 Dekkers van Gerwen JINC Dekkers van Gerwen organiseert een bedrijfsbezoek van 2,5 uur voor circa 8 leerlingen. T: JINC vermeld deze match en het bezoek op haar 

facebookpagina en twitter.
192 Blooming Projects Bijzonder Gewoon Blooming Projects biedt een advies gesprek aan m.b.t. Fondsenwerving. T: Bijzonder Gewoon zorgt voor PR voor Blooming Projects.
193 Rabobank 's-Hertogenbosch Vluchtelingenwerk WOBB Op 15 december 2015 biedt de Rabobank een ruimte/zaal voor het stagecafé van Vluchtelingenwerk voor 40 personen incl. koffie & thee. T: 

Vluchtelingenwerk vermeldt de Rabobank op haar website en social media.
194 Blooming Projects ABC leer mee Blooming Projects gaat ABC adviseren rondom subsidieaanvragen en fondsaanvragen. T: Bij het éénjarig bestaan van Blooming Projects verzorgt ABC 

de hapjes.
195 Appèl Eleousa Communiteit Appèl levert voor de vakantieweken van Eleousa 200 hapjes. T: Eleousa biedt een vergaderruimte in haar Klooster aan voor 1 dagdeel. Max 8 

personen.
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196 Van Lanschot Bankiers Streetcats Van Lanschot biedt print/kopieerwerk aan Streetcats. Optioneel kan Streetcats ook gebruikmaken van een vergaderruimte 3 maal in 2016 incl. koffie 
en thee. T: Een tegenprestatie is niet gewenst.

197 Clown Sam Park Eemwijk Clown Sam gaat Park Eemwijk bezoeken met een clownerie workshop voor de bewoners. T: De tegenprestatie wordt nader besproken.
220 Fletcher Hotel 's-Hertogenbosch Unicef Fletcher Hotel gaat samen met Unicef een benefietdiner organiseren. T: Unicef verzorgt de PR.
221 Jan Vis Artiestenbureau Bijzonder Gewoon Jan Vis Artiestenbureau biedt een DJ opleiding aan voor een dag aan een van de kids van Bijzonder Gewoon. T: Bijzonder Gewoon levert vrijwilligers 

voor de opbouw van Koningsdag.
222 Jan Vis Artiestenbureau Manege de Binckhorst Jan Vis Artiestenbureau gaat Cello adviseren met een op te zetten evenement in Den Bosch Noord. T: Cello biedt twee vrijwilligers die op Konigsdag 

de kinderrommelmarkt kunnen coordineren.
240 AROS Training Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch AROS Training gaat een workshop weerbaarheid verzorgen in het najaar van 2016. T: De Volksuniversiteit biedt een platform voor het verzorgen van 

meer training door AROS.
241 Eendenkooi Maaspoort Buurttuin Muntel Vliert De Eendenkooi levert 25 jonge beuken en stokken voor het planten van bomen. T: De Buurttuin gaat helpen met werkzaamheden in de Eendenkooi.
242 AROS Training Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch AROS Training verzorgt een training van 2 uur aan een groep van 22 groepenbegeleiders. T: Het Steunpunt zorgt voor een banner op de website voor 

AROS, een artikel in haar nieuwsbrief en social media en AROS komt op het sponsorbord bij het Steunpunt.
243 Buitengewoon Getraind W2 Poppodium Buitengewoon Getraind verzorgt een workshop/training over betrokkenheid en teamgeest voor de vrijwilligers betrokken bij W2 Poppodium. T: W2 

Poppodium biedt 5 vrijkaarten voor een concert en zorgt voor een artikel op haar website.
244 Dekkers van Gerwen Dream4Kids Dekkers van Gerwen gaat visitekaartjes en flyers drukken voor Dream4Kids. T: Er komt een naamsvermelding op het drukwerk en Dream4Kids zorgt 

voor PR op facebook e.d.
245 Dommelweb Internetmarketing Puur Clownen Dommelweb gaat de homepage en max 2 vervolgpagina's optimaliseren op relevante zoekwoorden. T: Puur Clownen biedt op haar webpagina een 

tekstblok met link voor Dommelweb.
260 Dekkers van Gerwen Maria Oord Dekkers van Gerwen biedt 50 muurposters A3 formaat. T: Maria Oord biedt een vogelhuisje aan de Drukkerij.
261 KW1C Het Bewaarde Land Het KW1C gaat 30 handleidingen drukken voor Het Bewaarde Land. T: Het Bewaarde Land zorgt voor website vermelding.
262 FC Den Bosch Maria Oord FC Den Bosch biedt een bezoek aan een wedstrijd voor een aantal bewoners van Maria Oord. Aantal en datum wordt nog besproken. T: Een glimlach 

van de bewoners.
263 Dekkers van Gerwen Beweging van Barmhartigheid Dekkers van Gerwen gaat 1200 flyers drukken in full color. M.b.t. het drukwerk voor het magazine wordt nog nader overlegt. T: Wordt nog nader 

overlegt maar in ieder geval een training leiderschap.
264 Fletcher Hotel 's-Hertogenbosch JINC Het Fletcher Hotel organiseert een bedrijfsbezoek van 2,5 uur voor een groep leerlingen. T: Een glimlach van de leerlingen en mogelijk toekomstige 

werknemers ontmoeten.
266 Fifty-One Club 's-Hertogenbosch Kledingbank 's-Hertogenbosch Fifty-One club en de Kledingbank gaan in gesprek of de Fifty-One club mogelijk een financieel adviseur kan leveren. T: De Kledingbank verzorgt een 

presentatie over armoede bestrijding tijdens een vergadering van Fifyt-One.
267 AgriFoodCapital De Locatie AgriFoodcapital gaat samen met het Helicon een project starten voor de Paardenstal van de Zorgboerderij. Dit d.m.v. een leerwerktraject bouwen en 

een leerwerktraject permacultuur. T: De Locatie levert een zeefdruk.
268 Rotary 's-Hertogenbosch Maatschappelijke Opvang De Rotary biedt Maatschappelijke Opvang spreektijd bij een van haar bijeenkomsten. T: Maatschappelijke Opvang biedt een aantal kaarten voor het 

sociaal theater De Keisnijder.
269 AgriFoodCapital Eleousa Communiteit AgriFoodCapital regelt een uitje voor de deelnemers van de vakantieweken naar de Efteling. T: Eleousa biedt een rondleiding met lunch of gebruik van 

een vergaderruimte in het klooster aan.
280 Fletcher Hotel 's-Hertogenbosch Eleousa Communiteit Het Fletcher Hotel biedt of koffie met gebak of een lunchpakket voor alle deelnemers van de vakantieweken (80 personen). T: Eleousa biedt een 

rondleiding met lunch of gebruik van een vergaderruimte in het klooster aan.
281 Sesam Academie ABC leer mee Sesam Academie biedt twee dagdelen advies aan. ABC leer mee geeft aan waar behoefte aan is. T: ABC regelt een lunch voor de regio.
282 Fifty-One Club 's-Hertogenbosch Unicef Fifty-One club gaat Unicef ondersteunen tijdens een van haar activiteiten. T: Unicef geeft een lezing rondom vluchtelingen tijdens een bijeenkomst van 

de Fifty-One club.
283 OWK Notarissen Vereniging Hartsdromen.nl OWK Notarissen gaat nieuwe statuten voor Vereniging Hartsdromen.nl regelen. T: Vereniging Hartsdromen.nl biedt een persoonlijk 

dromenvangersgesprek.
284 Appèl Unicef Appèl gaat de ingredienten voor een benefietdiner leveren. T: Unicef zorgt voor exposure voor Appèl.
285 Rode Kruis Scouting Hintham Het Rode Kruis biedt een EHBO cursus aan voor de kaderleden. T: De Scouting gaat voor het Rode Kruis collecteren.
286 Appèl Vereniging Hartsdromen.nl Appèl gaat de catering voor de algemene ledenvergadering verzorgen. T: Vereniging Hartsdromen.nl gaat een presentatie houden voor de staf op het 

hoofdkantoor in Breda met als onderwerp 'leef je dromen'.
287 BrabantWonen ABC leer mee BrabantWonen gaat met deelnemers van ABC leer mee een activiteit ondernemen. T: ABC leer mee verzorgt een lunch of regelt hapjes voor een 

bijeenkomst van BrabantWonen.
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288 FrasP Bouwadvies Bouwrituelen FrasP koppelt Bouwrituelen aan een uitvoerend staalbedrijf dat wil zandstralen en poedercoaten. T: Bouwrituelen biedt een overnachting aan in de 
herberg voor 2 personen.

289 BrabantWonen Streetcats BrabantWonen gaat alle apparatuur aansluiten in de nieuw te plaatsen keuken. T: De tegenprestatie wordt nog nader bepaald.
290 George Barbier Photodesign Fort Isabella Kazerne George Barbier gaat voor de Fort Isabella Kazerne een huisstijl ontwikkelen en levert hiervoor de fotogragische en grafische materialen. T: Fort Isabella 

Kazerne biedt expositie en vergaderruimte incl. een rondleiding aan.
291 Fort Isabella Kazerne Parkinson Café Fort Isabella Kazerne biedt een rondleiding aan voor deelnemers van het Parkinson Café. T: Wordt nog nader besproken.
292 FrasP Bouwadvies Maria Oord FrasP Bouwadvies gaat een tuinplan maken voor de binnentuin van de gesloten afdeling Kattenbosch. Daarnaast zal FrasP meedenken en -zoeken 

naar materialen en uitvoerende partijen.
293 Brens Advocaten Het Bewaarde Land Brens Advocaten biedt een adviesgesprek i.v.m. de juridische structuur van Het Bewaarde Land. T: Het Bewaarde Land vermeld Brens Advocaten op 

haar website.
294 Dommelweb Internetmarketing Stichting voor elkaar aan de slag Dommelweb gaat de homepage optimaliseren m.b.t. relevante zoekwoorden. T: De stichting biedt Dommelweb zichtbaarheid op haar website.
295 Dekkers van Gerwen Visible Results Dekkers van Gerwen biedt 500 visitekaartjes en 500 flyers aan. T: Het logo van de Drukker wordt op het drukwerk geplaatst en bij het gesprek neemt 

Visible Results 6 Bossche Bollen mee.
296 AROS Training Stichting Coliso AROS Training biedt een training aan naar behoefte. T: Stichting Coliso verzorgt PR en gaat ook samenwerken met AROS.
297 SPS bv Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch SPS bv levert verf voor de extra groepsruimte die zijn ontstaan na de uitbreiding. T: Het logo van SPS bv zal een jaar lang op de website worden 

geplaatst en op het bord bij de ingang.
298 Fifty-One Club 's-Hertogenbosch Hof van Hintham Fifty-One club gaat in gesprek over de mogelijkheden van het organiseren van workshops voor bewoners. T: Hof van Hintham voorziet Fifty-One club 

van informatie over de werkzaamheden en belevingen an de dementie.
299 Dekkers van Gerwen Actieplan Leerbanen Dekkers van Gerwen gaat in gesprek met Actieplan Leerbanen om te kijken of er een geschikte BBL kandidaat is om te plaatsen bij de Drukkerij. T: 

Actieplan Leerbanen gaat op zoek naar een geschikte kandidaat en neemt iets lekkers mee voor bij het gesprek.
300 Dommelweb Internetmarketing Humanitas DMH Dommelweb gaat de homepage en 2 achterliggende pagna's optimaliseren voor zoekmachines. T: Humanitas DMH biedt Dommelweb ruimte op hun 

website met een link naar de eigen organisatie.
301 ABN AMRO Bank Bijzonder Gewoon ABN AMRO Bank gaat een stoere jongensdag organiseren voor max 8 jongens van Bijzonder Gewoon. T: Een tegenprestatie is niet gewenst.
302 Coffee3 Jazz in Duketown Coffee3 biedt koffie voor alle vrijwilligers tijdens het evenement incl. machine, bekers, melk en suiker. T: Jazz in Duketown biedt 2 toegangskaarten 

voor de businessnight.
303 Coffee3 Eleousa Communiteit Coffee3 levert een grote doos koffiebekertjes. T: Eleousa Communiteit biedt een gratis vergaderruimte in haar Klooster voor 1 dagdeel met max. 8 

personen.
304 Schadebo De Locatie Schadebo gaat het atelier van De Locatie inrichten. T: De Locatie biedt een zeefdruk prent.
305 SPS bv De Bossche Hoeve SPS bv gaat verf leveren voor de stallen van de Kinderboererij. T: De Bossche Hoeve zorgt dat SPS bv op het bord van vrienden van De Bossche 

Hoeve komt te staan.
306 ABN AMRO Bank GGZ Oost-Brabant ABN AMRO Bank gaat voor de clienten van GGZ op Coudewater een sportieve activiteit organiseren. T: GGZ Oos-Brabant gaat met haar clienten een 

lunch verzorgen voor de medewerkers van ABN.
307 Schadebo Stichting Engelen 1200 Schadebo levert aan de stichting aluminium profielen en platen. T: Stichting Engelen 1200 biedt 3 VIP plaatsen aan voor de winterfiar op 30 december 

2015.
308 Lokale Ruilkring Den Bosch e.o. Manege de Binckhorst De Lokale Ruilkring gaat meehelpen met het vormgeven van het bezoekerscentrum. T: De Manege biedt aan de Lokale Ruilkring een snertwandeling.
309 FC Den Bosch/Van Lanschot Bankiers Bijzonder Gewoon FC Den Bosch en Van Lanschot Bankiers bieden Bijzonder Gewoon een voetbalclinic voor 20 kinderen in het FC Den Bosch stadion. In originele 

voetbalkleding. T: Bijzonder Gewoon biedt haar creativiteit aan.
310 ABN AMRO Bank Maria Oord ABN AMRO Bank gaat tuinaankleding leveren en plaatsen. T: Maria Oord zorgt voor PR rondom de match.
311 ABN AMRO Bank JINC ABN AMRO Bank verzorgt een bedrijfsbezoek van 2,5 uur voor een groep leerlingen. T: JINC besteedt PR aan de match op linkedin & social media.
312 Blooming Projects Humanitas DMH Blooming Projects biedt een advies gesprek aan inclusief projectplan. T: Humanitas DMH regelt exposure en haar netwerk.
314 FC Den Bosch Bouwrituelen FC Den Bosch regelt dat het openingsevenement van de Herberg voor het FC Den Bosch Stadion plaatsvindt. T: Bouwrituelen biedt een overnachting 

in de Herberg voor 2 personen.


