
Hét netwerkevenement voor bedrijven en maatschappelijke organisaties

Op de Beursvloer aan de Vliet  
ontmoeten dit jaar voor de vijfde 
keer bedrijven en maatschappelijke 
organisaties elkaar.  Ze maken 
matches die voor beide partijen  
iets moois opleveren.  

Geslaagde match!
Een reclamebureau heeft een nieuwe brochure gemaakt voor  
een kinderboerderij. In ruil daarvoor kregen de medewerkers met 
hun kinderen een geweldige doe-middag bij de kinderboerderij.

Dinsdag 24 mei 2022
08.00 - 10.00 uur
inclusief ontbijt
Eettheater: Westfield
Mall of the Netherlands
(tegenover P1)

Beursvloer aan de vliet
Netwerken voor jouw sociaal 
maatschappelijke match!

MELD
JE NU
AAN!
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Maatschappelijke win-win situatie

In een bruisende sfeer worden (hulp)vragen van maatschap- 
pelijke organisaties naar kennis, kunde, middelen, denkkracht, 
handjes en materialen ingevuld door aanbod vanuit het  
bedrijfsleven. De maatschappelijke organisaties zetten hier een 
interessante tegenprestatie tegenover. Zo ontstaat er voor  
beide partijen een win-win situatie.

Wil je met jouw bedrijf een maat-
schappelijke bijdrage leveren aan de 
samenleving in Leidschendam- 
Voorburg, concrete invulling geven 
aan medewerkersvrijwilligerswerk 
of aan de Global Goals? Wil je voor 
jouw maatschappelijke organisatie 
hulp van het bedrijfsleven?Op de Beursvloer aan de Vliet ontmoeten bedrijven, serviceclubs, 

maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties elkaar. Niet om er 
aandelen te verhandelen, maar om profijt van elkaar te hebben.  

De Beursvloer is er voor bedrijven en serviceclubs die een 
maatschappelijk bijdrage willen leveren aan de (lokale) 
samenleving. Én de Beursvloer is er voor maatschappelijke en 
vrijwilligersorganisaties die op zoek zijn naar ondersteuning in de 
vorm van kennis, kunde, menskracht, creativiteit of goederen. 

Het rendement voor alle deelnemers: 
• Nieuwe samenwerkingsverbanden
• Veel nieuwe contacten 
• Verrassende matches
• Bijdragen aan de 17 Global Goals
• Win-win 

Doe dan mee met de Beursvloer  
aan de Vliet. Het levert je 
gegarandeerd iets moois op!

Winst voor alle deelnemers:
• Nieuwe samenwerkingsverbanden
• Veel nieuwe contacten
• Verrassende matches
• Bijdragen aan de 17 Global Goals
• Win-Win
•	 Positieve	profilering

Meer informatie en/of  
aanmelden? 
www.beursvloeraandevliet.nl 
info@beursvloeraandevliet.nl

Er is plek voor maximaal  
20 bedrijven/serviceclubs  
en 20 maatschappelijke 
organisaties.


