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Waar ondernemers en maatschappelijke organisaties 
elkaar ontmoeten...

Matchbeurs 
Leusden mag 
dit jaar alweer 
haar dertiende 
editie vieren. 
Mede dankzij 
onze founders 
ARAG, Rabo-
bank Amers-
foort Eemland, 
Beweging 3.0, 
Achmea, Inter-

gamma, Pon, Heijmans en de gemeente Leusden 
kunnen we de beursvloer neerzetten. Met veel pas-
sie hebben de leden van de Stuurgroep Matchbeurs 
Leusden zich dit jaar ingezet voor de organisatie. 
Dit jaar is mijn eerste jaar als voorzitter van de 
Stuurgroep en ik kijk terug op een hele fijne sa-
menwerking. Ik ben weliswaar nieuw in mijn rol als 
voorzitter, maar de Matchbeurs is mij niet onbe-
kend, vanaf de eerste Leusdense Matchbeurs ben 
ik betrokken. Dat ik het een waardevol evenement 
vind, hoef ik dan ook niet te benadrukken.

In de afgelopen jaren heeft Leusden laten zien dat 
maatschappelijke betrokkenheid leeft. Er zijn veel 
waardevolle matches gesloten. En, kijkend naar 
vraag en aanbod voor de 13e editie, verwacht ik 
ook op 16 november weer mooie resultaten.  

Win-win in één uur
Matchbeurs Leusden is een mooie ontmoetingsplek 
voor bedrijven en maatschappelijke organisaties 
om vraag en aanbod met elkaar te matchen. Voor 

beide een win-win. De maatschappelijke organisa-
tie heeft een wens en biedt het bedrijf of onder-
nemer een tegenprestatie aan. Het bedrijf of de 
ondernemer kan de wens vervullen door bijvoor
beeld helpende handen, materialen of kennis te 
bieden. Met hulp van matchmakers komen veelal 
met gesloten beurzen in een uur tijd veel mooie en 
inspirerende matches tot stand.

Trots
We zijn dit jaar voor de derde en tevens laatste keer 
te gast bij ARAG Leusden die wederom haar ruimte 
beschikbaar stelt voor de Matchbeurs. 
Vanuit een plezierige samenwerking met Jumbo 
Biezenkamp en Jumbo Hamershof biedt ARAG alle 
deelnemers een ontbijt aan. Tevens kunnen we 
met trots melden dat we ook dit jaar burgemeester 
Bouwmeester bereid hebben gevonden om na het 
ontbijt de beursvloer te openen.

Nieuw!
Nieuw dit jaar zijn de Superaanbieding en de 
Matchbeurskrant. In deze krant vindt u een duide-
lijk overzicht van wat er zoal gevraagd en aangebo-
den wordt.

Goede zaken!
Namens alle leden van de Stuurgroep Matchbeurs 
Leusden wens ik u veel plezier en goede zaken 
tijdens Matchbeurs Leusden.

Astrid van Ekeren, 
voorzitter Stuurgroep Matchbeurs Leusden
(Rabobank Amersfoort Eemland)

“De Matchbeurs, de beurs voor maatschappelijk 
betrokken ondernemen, is na zoveel jaar niet meer 
uit Leusden weg te denken. Sinds 2005 weten ieder 
jaar meer maatschappelijke organisaties ‘bondjes’ te 
sluiten met lokale ondernemers. Want, samen kan 
er meer!

Alle matches helpen 
Bedrijven en organisaties vinden elkaar en heb-
ben elkaar veel te bieden. Voor beide levert de 
samenwerking iets op. Voor de organisaties is het 
een steuntje in de rug, voor de bedrijven nauwer 
contact met hun nabije omgeving. Door samen te 
werken leren zij elkaar kennen en ontstaan er nieu-
we banden.

De Matchbeurs is nog altijd groeiende en we mo-
gen elke keer nieuwe bedrijven verwelkomen. Zo 
ontmoette ik vorig jaar Luitenant-Kolonel Van Iersel, 
commandant van de Tankwerkplaats in Leusden. 

Hij reageerde uiterst positief op dit initiatief en is 
dit jaar van de partij! Met hun mensen en machines 
kunnen ze vast veel voor organisaties betekenen.

Voor de derde achtereenvolgende keer treedt ARAG 
op als gastbedrijf. Ik ben blij te zien dat ook grote, 
landelijk opererende, bedrijven zich zo betrokken 
voelen bij de lokale samenleving.

Trotse founder
De gemeente is sinds het ontstaan ‘founder’ van 
Matchbeurs Leusden. Jaarlijks sluit ons college ook 
zelf verschillende matches met maatschappelijke 
organisaties. 
Ik vind het belangrijk dat wij als bestuur, maar ook 
dat onze medewerkers middenin de samenleving 
staan en voeling houden met wat er in de samenle-
ving gebeurt. Ik ben benieuwd waaraan wij dit jaar 
ons steentje bijdragen.”

Burgemeester Gerolf Bouwmeester: “Samen kan er meer!”

“ARAG ontvangt dit jaar met trots voor de derde keer Match-
beurs Leusden. Dat doen wij vanuit onze overtuiging dat wij 
als maatschappelijk betrokken organisatie lokaal het verschil 
kunnen maken met grotere of kleinere acties”, aldus Marit van 
Sint Annaland (HR Manager). 

“ARAG heeft een bevlogen maatschappelijk betrokken ondernemen 
(mbo) team dat de deelname aan verschillende acties coördineert. 
In de afgelopen zeven jaar hebben we maatschappelijke organisa-
ties in Leusden en omgeving een steuntje in de rug gegeven via de 
Matchbeurs of langs een andere weg. Door zichtbaar te helpen, is 
de maatschappelijke betrokkenheid van ARAG op de kaart gezet in 
de regio Leusden. 
Het mbo-team organiseert samen met lokale maatschappelijke 
organisaties diverse activiteiten. Medewerkers van ARAG worden in 
de gelegenheid gesteld om een aantal uur per jaar te besteden aan 
deze activiteiten. Op deze manier komen we ‘samen in beweging’ 
en kunnen we iets moois betekenen voor een ander.

Enthousiaste medewerkers
Binnen ARAG wordt altijd enthousiast gereageerd als er vrijwilligers 
worden gezocht. Maatschappelijke betrokkenheid leeft onder de 
medewerkers. Onze hulp wordt enorm gewaardeerd en na afloop 
is de dank groot! Dit is voor ons een bevestiging van onze over-
tuiging dat we met maatschappelijke betrokkenheid het verschil 
kunnen maken en dus reden genoeg om onze inzet te continueren. 
We ontmoeten iedereen graag op de Matchbeurs!”

Matchbeurs te gast bij ARAGAstrid van Ekeren, voorzitter Matchbeurs Leusden
“Maatschappelijke betrokkenheid leeft in Leusden” 

Founders van Matchbeurs Leusden:
ARAG | Achmea | Heijmans | Gemeente Leusden | Intergamma | PON | Rabobank Amersfoort - Eemland | Beweging3.0 |



“Sinds 3 jaar zijn wij gevestigd in Leusden 
aan de Larikslaan 14 en ondersteunen we 
de Matchbeurs met geluid en beeld. Wij 
houden ons bezig met het installeren van 
audiovisuele middelen bij voornamelijk 
bedrijven in hun vergaderruimte en audi-
torium. Hier plaatsen wij beeldschermen, 
projectiesystemen, achtergrondmuziek en 
informatiesystemen. 

Betrokken bij Leusden
Vanuit onze vestiging in Leusden bedie-
nen wij het hele land, maar Leusden is 
onze thuisbasis en wij voelen ons betrok-
ken bij de Leusdense samenleving.
Daarom zijn wij ook betrokken bij de 
Matchbeurs en hebben we de afgelopen 
jaren meerdere projecten gesponsord, 
zoals de Kidsrun, Theater de Tuin, Lisudi-
nahof en Stichting Philadelpia. Wij vinden 
het leuk om organisaties die het niet 
breed hebben te ondersteunen als dit 
binnen de mogelijkheden ligt, dus ook bij 
de Matchbeurs blijven wij zeker betrok-
ken.

Heeft uw organisatie een 
audiovisuele vraag? 
Laat het ons dan gerust weten er komen 
namelijk ook wel eens producten retour 
van klanten die nog goed bruikbaar zijn 
en die zetten we graag in voor maat-
schappelijke organisaties.”

AV AT LAST is trotse ondersteuner 
van Matchbeurs Leusden

“Eigenlijk is de sponsoring van de 
Matchbeurs historisch gegroeid. In het 
verleden was Jan Hellenthal bestuurslid 
van de LOF, de Leusder Ondernemers 
Federatie en tevens voorzitter van de 
Matchbeurs. Samen met twee andere 
supermarktondernemers was ik mede-
bestuurder van de LOF en kwam het 
verzoek of wij, als de drie zelfstandige 
kruideniers in Leusden, gezamenlijk 
zorg wilden dragen voor het ontbijt. 
Vanuit de betrokkenheid bij de lokale 
markt hebben we hier ja tegen gezegd. 
Deze traditie is in stand gebleven, met 

de kanttekening dat de sponsoring 
de laatste jaren wordt gedragen door 
de Jumbo’s in Leusden, beide nog van 
zelfstandig ondernemers. 

Matchen na een heerlijk ontbijtje
Het is fijn om dit jaarlijkse initiatief te 
steunen, het is een prachtig voorbeeld 
van hoe lokale bedrijven en lokale 
organisaties elkaar weten te vinden. Het 
helpt het nog beter functioneren van de 
lokale samenleving. Bovendien worden 
de beste matches gesloten na een heer-
lijk ontbijtje van Jumbo.”

William Wahle, Jumbo Hamershof: 
“Het is fijn om dit jaarlijkse initiatief te steunen”

Expositiecommissie Achterveld

‘Een extra laptop was zeer welkom!’

Vorig jaar bezocht Expositiecommis-
sie Achterveld ook de Matchbeurs. 
Ze volgden de workshop ‘Goede 
Zaken’ en gingen goed voorbereid 
en vol vertrouwen  de markt op om 
hun wens - een laptop  - te realise-
ren. 

“Waarom we een laptop nodig had-
den? We proberen onze exposities zo 
aantrekkelijk mogelijk vorm te geven 
en daarbij draaien er ook verschillende 
presentaties. Een extra laptop was zeer 
welkom en het is gelukt! We hebben 
een laptop en daarnaast kregen we 
ook nog de nodige publiciteit.

Het werk van Expositiecommissie 
Achterveld
De thema’s van onze exposities zijn 
nogal wisselend, maar hebben altijd 
betrekking op maatschappelijke en/of 
culturele ontwikkelingen in de regio. 
De exposities worden gegeven in het 
prachtige kerkgebouw in Achterveld 
en duren twee weken. Het is altijd 
weer hard werken om veel bezoekers 
te trekken, maar we hebben een goed 
trackrecord met zo’n 1000 tot 2000 
bezoekers per jaar.

Vorige exposities gingen onder andere 
over Kastelen en landgoederen, de 
Tweede Wereldoorlog in onze regio en 
Boerderijen. Vorig jaar was het thema: 
De ontwerpers en de bouw van de St, 
Jozefkerk als Rijksmonument. 
Komend jaar wordt het waarschijnlijk 
Veranderingen op ons Platteland. De 
expositie wordt gehouden eind mei 
2019, rond Hemelvaart. Ieder jaar is er 
ook aandacht voor regionale kunste-
naars . Ook worden de basisscholen er 
bij betrokken.

Dit jaar bieden we als tegenprestatie 
een rondleiding door kerk en toren 
De jaarlijkse expositie wordt gereali-
seerd met hulp van veel lokale vrijwil-
ligers en de bezoekersaantallen zijn 
dank zij de Achtervelders en Leusde-
naren behoorlijk hoog, maar we willen 
ook graag toevallige passanten binnen 
krijgen. Van buitenaf moet duidelijk 
zichtbaar zijn dat de expositie open is 
en te bezoeken. 
Daarom willen we dit jaar via de 
Matchbeurs banieren en vlaggen 
verwerven. Als tegenprestatie  bieden 
we onze “matches” een rondleiding 
door kerk en toren (kan ook buiten de 
expositietijden).

Vruchtbare samenwerking dankzij 
de Matchbeurs

Tijdens de Matchbeurs van novem-
ber 2014 ontstond het idee om een 
toneelvoorstelling aan te bieden aan 
de vele mantelzorgers en vrijwilli-
gers in de gemeente Leusden.

Zo ontstond een match tussen 
Lariks (toen nog Larikslaan2), 
theater De Tuin en toneelvereniging 
Culdoto-Achterveld. Hierin werd afge-
sproken dat Culdoto gratis optreedt 
voor de bovengenoemde doelgroep en 
theater De Korf stelde de theaterzaal 
kosteloos beschikbaar.

Dit was het begin van een vruchtbare 
samenwerking tussen Lariks en To-
neelvereniging Culdoto. Tijdens de 
Matchbeurs trekken de partijen geza-
menlijk op en het lukt elke keer weer 
om bedrijven te interesseren voor ons 
gezamenlijke doel: een onbezorgde en 
verzorgde toneelavond voor mantel-
zorgers en vrijwilligers uit de gemeente 
Leusden. De laatste jaren is dit mogelijk 
gemaakt door AFAS Software.

Ook tijdens de Matchbeurs 2018 gaan 
wij samen de beursvloer op en probe-
ren we de toneelavond voor mantel-
zorgers en vrijwilligers weer gematcht 
te krijgen.

Mark van der Last

“Vanuit mijn functie als directeur van 
Lariks werk ik middenin de Leusdense 
samenleving. Wat me altijd opvalt is de 
betrokkenheid. Zo werken wij nauw sa-

men met een grote groep actieve vrijwil-
ligers die tijd vrijmaken voor inwoners die 
kwetsbaar zijn. 
Ook vanuit het bedrijfsleven krijgen we 
regelmatig signalen dat ondernemingen 
iets willen betekenen voor de samenle-
ving, maar dat het zetten van die eerste 
stap lastig is. Daarom is het zo goed dat 
de Matchbeurs er is. Het is een laag-
drempelige en effectieve manier om 
invulling te geven aan maatschappelijke 
betrokkenheid. En het is ook nog eens 
erg leuk. De Matchbeurs is een perfecte 
gelegenheid om in korte tijd bij te praten 
met oude bekenden en nieuwe mensen 
te ontmoeten. Tel daarbij op een lekker 

ontbijt én de kans om samen Leusden 
vooruit te helpen. Wat wil je nog meer? 

De Matchbeurs en Lariks
Ik krijg wel eens de vraag waarom wij als 
Lariks betrokken zijn bij de Matchbeurs 
en de coördinatie ervan verzorgen. Op 
het eerste gezicht lijkt dat misschien 
vreemd. Lariks is immers de plek voor ad-
vies en ondersteuning op het gebied van 
zorg en welzijn. Maar de Matchbeurs past 
zó bij de wijze waarop we ook in het soci-
aal domein werken aan verbinding tussen 
individuele mensen en tussen mensen en 
organisaties. 
In ons werk ervaren we hoe waardevol 

het is als mensen elkaar vinden en samen 
ergens voor gaan. Of het nu gaat om 
inwoners die in hun vrije tijd als Maatje 
iemand een steuntje in de rug geven. Om 
buren die om de beurt boodschappen 
doen voor een buur die dat zelf niet meer 
kan. Of om moeders van kinderen met 
een beperking die samen actviteiten or-
ganiseren voor lotgenoten. Voorbeelden 
genoeg die wij als Lariks stimuleren en 
ondersteunen, die tekenend zijn voor de 
betrokkenheid in Leusden en die bewij-
zen dat je samen meer mogelijk maakt. 
Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat 
er op 16 november weer mooie matches 
worden gesloten.”

Hester Frank, directeur Lariks en lid van de Stuurgroep Matchbeurs Leusden 
“Matchbeurs past bij Leusden”
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Door José Huurdeman, werkgroep monu-
ment Stirling, Historische Kring Leusden

Op 3 februari 2018 vond een door de 
Historische Kring Leusden georgani-
seerde ceremonie plaats waarbij op 
een voormalige spoordijk een monu-
ment werd onthuld ter nagedachtenis 
aan acht omgekomen geallieerde 
militairen uit Canada en het Verenigd 
Koninkrijk. 

Dit was de complete bemanning van 
een Engelse bommenwerper die op 
deze locatie precies 75 jaar geleden was 
neergestort na een luchtgevecht. Tijdens 
de Matchbeurs van november 2017 
hebben we een match kunnen sluiten 
met Dick van Boven van Van Schoon-
hoven Infra BV, om vlaggenmasten te 
plaatsen. Ook stelde hij twee mobiele 
toiletten beschikbaar. 

Terrein onbegaanbaar...
Twee dagen voor de ceremonie bleek 
dat het pad - waarover speciaal ge-
nodigden, waaronder nabestaanden 
uit Canada en het Verenigd Koninkrijk 
en hoogwaardigheidsbekleders, met 
historische legervoertuigen vervoerd 
moesten worden - door extreem veel 
regen  onbegaanbaar was. Donderdag 
1 februari belde ik naar Van Schoon-
hoven dat we in nood zaten. Dick van 
Boven zei dat hij wel even zou gaan 
kijken. (Dat stelde me al gerust!) Die 
middag belde hij terug en vertelde dat 
vrijdagochtend om 7 uur in de ochtend 
een paar jongens de modder zouden 
weghalen, wit zand erop en dan rijpla-
ten erover leggen. Het zou helemaal in 
orde komen. En dat was het ook! We 
hadden een mooie en waardige cere-
monie compleet met militaire erewacht 
en colour party en met 400 bezoekers 
waaronder elf nabestaanden. 

Dankzij Dick van Boven van firma Van 
Schoonhoven zijn we gered! Ik was hem 
heel erg dankbaar en heb nadien Van 
Schoonhoven Infra BV aangemeld voor 
een zogenoemde  Warme douche.

Tros Radar
Op 8 maart 2018 werd een reconstruc-
tie opgenomen: de mannen van Van 
Schoonhoven Infra haalden het mooie 
witte zand weer weg. Het zwarte zand 
dat ergens achter een schuur was ge-
gooid, werd er weer op teruggebracht. 
Vervolgens ging er een giertank water 
over om modder te creëren en een 
grote tractor reed er nog eens zigzag-
gend overheen. Ja het leek weer op 
de modder van 1 februari! Met de tv 
camera erbij werd opnieuw de modder 
weggehaald, waarna er wit zand op 
werd gestort, rijplaten erover en daar 
konden de jeeps van Keep Them Rolling 
die er ook weer waren overheen!

Landelijke aandacht voor Matchbeurs Leusden

Zeer geslaagde match op tv in Warme douche Tros Radar

José Huurdeman en Caju ter Kuile 
van de Historische Kring Leusden 
leidden de ceremonie. Dankzij 
de match die Historische Kring 
Leusden had gesloten met Van 
Schoonhoven Infra viel het bijzon-
dere evenement niet in het water. 
Reden voor José Huurdeman van 
Historische Kring Leusden om een 
welverdiende Warme Douche aan 
te vragen voor Van Schoonhoven! 

De uitzending was op Tweede 
Paasdag 2 april 2018, en is nog 
te zien via: https://radar.avrotros.
nl/uitzendingen/douche/item/
van-schoonhoven-infra-bv/
Fotografie: Gerard Voskuilen, 
Robert de Jong, Arjan Vriezen

Antoinette Hersenberg en 
Dick van Boven 

Achter de schermen

Vrijdag 16 november tussen 8 en 
10 uur gebeurt het; maar achter de 
schermen zijn de voorbereidingen 
van Matchbeurs Leusden al maanden 
in volle gang. Bea Burgsteden van 
Lariks vervult hierin als coördinator 
een belangrijke rol. 

 “Dit wordt de eerste  
  keer dat ik de 
  Matchbeurs mee   
  maak. Ik neem bij 
  Lariks tijdelijk werk- 
  zaamheden van
Mariëtte Druijff over, 

waaronder haar rol als coördinator van 
de Matchbeurs. Een uitdaging, maar ge-
lukkig is er een zeer actieve stuurgroep 
met een initiatiefrijke voorzitter. 
Samen bieden wij bedrijven en organi-
satie de faciliteiten om zoveel mogelijk 
matches te kunnen sluiten. Het concept 
spreekt me erg aan; bedrijven die maat-
schappelijke organisaties helpen, past 
helemaal bij mijn visie op hoe wij als

samenleving samenleven. Ofwel: omkij-
ken naar elkaar en ondersteunen als het 
kan. ‘Burenhulp’, ‘handjes voor handjes’, 
allemaal omschrijvingen voor hulp die 
er altijd al was of spontaan ontstaat. Je 
kunt het natuurlijk ook gewoon regelen. 
Zo is ooit het idee van de Matchbeurs 
ontstaan. Het werd een hit en we doen 
het nu al voor de 13e keer. Ook de 
vrijwilligers die nodig zijn om de uitvoe-
ring mogelijk te maken, doen dit jaar 
allemaal weer enthousiast mee. Eigen-
lijk hoor ik alleen maar leuke reacties. 
Iemand noemde het zelfs een ‘feestje’.” 

Vraag en aanbod bij elkaar
  In de weken voor 
  afgaand aan de 
  Matchbeurs stromen   
  de aanmeldingen 
  binnen. 
  Marije Bakker van    
  Lariks maakt van elke 

aanmelding een mooie vraag of een aan-
trekkelijk aanbod. 

Aandacht voor de Matchbeurs
  “Communicatie   
   is onmisbaar in de  
   aanloop naar het  
   evenement. Hoewel  
   de Matchbeurs na 
   12 edities behoorlijk 

is ingeburgerd vragen we er op diverse 
manieren aandacht voor om nog meer 
organisaties en bedrijven enthousiast 
te krijgen”, aldus Esmeralda Willemsen, 
communicatieadviseur van Lariks. “Ook 
de leden van de Stuurgroep vervullen 
hierin een actieve rol en onderschat niet 
de mond-tot-mondreclame door deelne-
mers aan de Matchbeurs.” 
Nieuw in de communicatiemix is de 
Matchbeurs krant. “Een mooie manier 
om vraag en aanbod te presenteren en 
meteen achtergrondinformatie en mooie 
matches uit eerdere edities te delen.” 

Stuurgroep 
Matchbeurs Leusden
• Astrid van Ekeren, voorzitter 
       (Rabobank Amersfoort Eemland)

• Vera Verburgt (Active Info)

• Christien van Ark (Beweging3.0)

• Willemien de Graaf-Koelewijn 
      (gemeente Leusden)

• Hilde van den Heuvel (bureau wat)

• Hester Frank (Lariks)

• Bea van Burgsteden (Lariks)

Al sinds 2008 is notaris Marcel Magnee betrokken bij 
Matchbeurs Leusden. “Na al die jaren is mij gebleken dat de 
Matchbeurs een uitstekend middel is om elkaar te vinden 
en verder te helpen. Vraag en aanbod vinden elkaar op de 
beursvloer en er komen dan ook vaak verrassend mooie mat-
ches tot stand. Nadat de handen zijn geschud op de tot stand 
gekomen deal, volgt dan gebruikelijkerwijs de akte. 

De akte schept immers duidelijkheid over de exacte afspraken 
en tegenprestatie. Omschrijf zo duidelijk en volledig mogelijk 
de inhoud van de match zodat misverstanden niet kunnen 
ontstaan, dan zal ik daarna de match bezegelen.
Ik wens u veel succes bij het maken van een match en zie u 
daarna graag aan de notaristafel!

Graag tot ziens aan de notaristafel!
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Matchvragen 2018
Handen uit de mouwen

Avond4Daagse Leusden: begeleiders voor de fietsen-
stalling. 
Welk groepje van ongeveer 10 mensen wil tijdens de 
A4Daagse de nieuwe fietsenstalling aan de Bavoortse-
weg bemannen? Het gaat om het begeleiden van de 
fietsers en aanwijzingen geven, op vier dagen van 17.00 
– c.a. 20.30 uur.
Tegenprestatie: Positieve promotie met betrekking 
tot de verbeterde fietsenstalling en vermelding van het 
helpende groepje in onder andere lokale kranten, de 
website en social media.

Bibliotheek Leusden: Kabelaansluiting voor beamer. 
Gilde Leusden verzorgt in samenwerking met de biblio-
theek mediavaardigheidscursussen voor senioren. De 
wens is een beamer permanent in de cursusruimte op te 
hangen maar hiervoor is een HDMI-kabel met aanslui-
ting op de muur nodig en een aan/uit schakelaar op de 
muur. Wie kan dit voor ons realiseren?
Tegenprestatie: U kunt gebruikmaken van de biblio-
theek als kenniscentrum voor een lezing of workshop, 
bijvoorbeeld van de ruimte met beamer….

Culdoto: Extra handjes gezocht.
Menskracht ter ondersteuning van onze drie uitvoerin-
gen is meer dan welkom! Kunnen we op u rekenen?
Tegenprestatie: Vermelding van uw bedrijf in al onze 
PR-uitingen. Twee vrijkaarten voor één van onze regulie-
re uitvoeringen.

Culturele Stichting La Casa Holandesa: 
Terra dell’Arte – Stukje stuken. 
Wie kan een binnenmuur in ons museum M.A.C. House 
stuken? Het gaat om een oppervlakte van 6 bij 2.40 me-
ter. De muur is nu nog zo hobbelig dat er geen muur-
schilderingen op gemaakt kunnen worden of groot werk 
opgehangen kan worden.
Tegenprestatie: Gratis toegang tot alle museumfeesten 
en openingen van tentoonstellingen. Gratis rondleiding 
in het museum voor een groep tot 10 personen. 
Plaatsing van uw bedrijfslogo op onze website. Eén ex-
emplaar van de Museum Catalogus 2013-2018.

Historische Kring Leusden: Bescherming maquette. 
In Antares komt een maquette van de Bavoortse molen 
te staan. Om deze ongeschonden te houden zijn we op 
zoek naar iemand die een plexiglas ombouw kan maken 
voor het onderste deel van de molen. Doorsnee 130 cm. 
Tegenprestatie: Expositieruimte in onze vitrines in de 
bibliotheek, Antares of Groot Zandbrink. Ook geven wij 
graag een lezing over verschillende historische thema’s 
zoals de Grebbelinie, boerderijen, Kamp Amersfoort of 
het ontstaan van Leusden.

King Arthur Groep, Dagcentrum Achterveld: Vele 
handen… 
Een nieuw centrum, dus allerhande klussen nog te doen! 
Denk aan het schoonmaken van terrassen of het bijhou-
den van de plantenbakken. 
Tegenprestatie: Onze cliënten bakken graag een taart 
of grootmoeders cake voor u, of een zelfgemaakte kaart 
of bloemstuk. U kunt ook een keer gezellig bij ons ko-
men lunchen.

Zorgcentrum Lisidunahof: Make-over voor de tuin. 
Veel woongroepen beschikken over een ruime, vrij 
liggende tuin. Helaas zijn veel van deze tuinen nog niet 
gezellig en veilig voor de bewoners. Wie komt met een 
groepje één van deze tuinen aanpakken, voorjaarsklaar 
maken en gezellig inrichten?
Tegenprestatie: Bij komst koffie, thee en iets lekkers. 
Tussen de middag mee-eten

Zorgcentrum Lisidunahof: Koken op de groep. 
Bewoners van Lisidunahof wonen kleinschalig met 9 be-
woners. Met een team van zorgmedewerkers wordt zo-
veel mogelijk de huiselijkheid van “thuis” geboden. We 
willen graag starten met zelf koken op de woongroepen. 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die 1 x per week of per 
maand in duo willen koken op de woongroepen.

Tegenprestatie: een grote glimlach van onze bewoners 
en natuurlijk mee-eten met de maaltijd.

Oranjevereniging
- Collecteren met Koningsdag. Op deze feestelijke dag 
collecteren wij graag voor onze vereniging, zodat we er 
volgend jaar weer een feestje van kunnen maken. Gaat u 
samen met een paar collega’s met de collectebus rond?
- Opruimactie na kleedjesmarkt. Na een geslaagde 
Koningsdag valt er nog het één en ander op te ruimen. 
Wie zet samen met een paar collega’s de schouders 
eronder?
Tegenprestatie: Reclame voor uw organisatie in ons 
boekje. Dit wordt in heel Leusden en deels in Wouden-
berg en Amersfoort verspreid. 

Psychogeriatrisch Zorgcentrum De Lisidunahof: 
Aanpakkers. 
Er zijn bij ons altijd wel klussen waar we menskracht voor 
kunnen gebruiken. Wie gaat er samen met een groepje 
aan de slag?
Tegenprestatie: Koffie en/of thee met iets lekkers in de 
Oase voor de harde werkers.

St. Schoolvoetbal Leusden Achterveld: Alle hulp is 
welkom. 
Denk aan foto’s maken, de doeltjes klaarzetten, helpen 
met de inschrijvingen, een wedstrijd fluiten of met an-
dere zaken binnen de organisatie helpen. Hard nodig en 
een onvergetelijke dag voor een groepje medewerkers!
Tegenprestatie: Uw bedrijfslogo op onze gesponsorde 
artikelen. Vermelding op schoolvoetbal.nl, in het pro-
grammaboekje, de Leusder Krant en op social media. 
Natuurlijk bent u van harte welkom op de toernooidag 
(23 april 2019).

VVV Leusden: Op pad met de caravan. 
Wij hebben een promotiecaravan die we inzetten op 
plaatselijke markten, braderieën en themadagen om 
Leusden op de kaart te zetten. Wie wil komend jaar deze 
caravan (groene Constructam uit 1973) op drie zaterda-
gen vanuit de stalling naar de themadagen op Hoeve 
Groot Zandbrink brengen en weer terug? Daarnaast 
moet de caravan ook naar de braderie tijdens de Tour de 
Junior (een woensdagavond).
Tegenprestatie: Een VVV Leusden wandel- of fietsroute. 
Ook hebben wij plattegronden van Leusden voor nieuwe 
werknemers.

Samen genieten

Culdoto: Uit met de leden. 
Een 60-jarig jubileum willen we niet zo maar voorbij 
laten gaan! Wij gunnen onze leden een teambuildings-
uitje. Wie organiseert dit voor ons?
Tegenprestatie: Vermelding van uw bedrijf in al onze 
PR-uitingen. Twee vrijkaarten voor één van onze regulie-
re uitvoeringen.

Culturele Stichting La Casa Holandesa - Terra dell’Ar-
te: Muzikale begeleiding. 
Graag komen wij in contact met muzikanten die op onze 
museumfeesten tijdens de openingen van tentoonstel-
lingen willen spelen.
Tegenprestatie: Gratis toegang tot alle museumfeesten 
en openingen van tentoonstellingen. Gratis rondleiding 
in het museum voor een groep tot 10 personen. Plaat-
sing van uw bedrijfslogo op onze website. Eén exem-
plaar van de Museum Catalogus 2013-2018.

Dagbesteding Blommendal Welzin
- In het zonnetje. 
Heel trots zijn wij op onze vrijwilligers die zich belange-
loos inzetten voor alles rondom de dagbesteding. Graag 
willen we ze hiervoor bedanken. Heeft u een mooi idee 
of een leuk aanbod?
- Verwenmiddag. 
Voor de mantelzorgers van onze cliënten is een moment 
van ontspanning erg belangrijk. Wie verrast ze met een 
leuke verwenmiddag?  
Tegenprestatie: PR via Social Media of de website van 
Welzin. Natuurlijk bakken we ook graag iets lekkers en 
bezorgen het bij uw organisatie.

Huiskamer van Leusden: Vrijwilligers bedankt! 
Graag willen wij onze 7 vrijwilligers bedanken voor al 
hun inspanningen voor de Huiskamer, waar zij een dag-
deel per week actief zijn. Wie bezorgt hen een onverge-
telijke ervaring met een uitje/lunch/high tea oid?
Tegenprestatie: We vermelden uw bedrijf graag op al 
onze PR-uitingen.

Muziekvereniging DWS Achterveld: Activiteit voor 
jeugdleden. 
Wie organiseert een leuke middag voor onze jeugd-
leden? Denk aan een sportactiviteit of een kook- of 
baksessie.
Tegenprestatie: Een optreden van ons dweilorkest, de 
fanfare of drumband. Drie proeflessen op een instru-
ment naar keuze is ook mogelijk.

Samenspraak Leusden: Idee voor een uitje. 
Wie gunt onze taalcoaches een middagje uit? Ook fijn 
als u mee wilt denken over de invulling. 
Tegenprestatie: Wij bieden b.v. naamsbekendheid, ko-
men een middag vertellen over ons werk of we kunnen 
bemiddelen bij vrijwilligerswerk door een anderstalige.

Speelotheek Leusden: Spelletje spelen op locatie. 
Spelletjesfans gezocht die een keer willen helpen bij het 
spelen van spelletjes op locatie. Denk aan de Kinder-
boerderij, De Bron etc. 

St. Eerstelijns Samenwerkingsverband Achterveld 
(SESA)/ St. Eerstelijnszorg Leusden (SEL): Slotevene-
ment Wandel Challenge. 
Deze laatste wandeling van de Challenge willen we fees-
telijk afsluiten. Denkt u met ons mee over de invulling en 
kunt u hieraan een bijdrage leveren?
Tegenprestatie: Werknemers van uw bedrijf kunnen 
meewandelen met de Wandel Challenge

St. Instandhouding Deel van het appartementen-
complex Groenhouten: Sint op bezoek. 
De stichting IDeel beoogt in 6 maanden - merendeels 
oudere - bewoners en omwonenden enthousiast te 
maken voor regelmatige sociale activiteiten in deze 
ruimte. Inmiddels is de ondergrens van 50 contribuanten 
bereikt. Met een Sinterklaasfeestje kunnen we dit vieren 
en nieuwe deelnemers werven. Het zou geweldig zijn als 
Sint en 2 Pieten langskomen met strooigoed b.v. en een 
taartje bij de koffie.
Tegenprestatie: Een groot bord in de ontmoetings-
ruimte met vermelding van uw logo/foto’s. Een warme 
dankbrief namens het bestuur en eeuwige dank van de 
bewoners/gebruikers. Daarnaast nodigen wij u uit voor 
een bezoek aan De Deel.

Zorgcentrum Lisidunahof 
– Beautymiddag. 
Een beautymiddag voor onze bewoners (zowel oude als 
jonge mensen met dementie) wordt erg op prijs gesteld. 
Denk aan een schoonheidsbehandeling, hand/voetmas-
sage, kapper of stoelmassage. Wie kunnen een paar van 
deze activiteiten voor ons verzorgen?
- Sporten voor jonge mensen met dementie. Voor 
jonge mensen met dementie is iedere dag bewegen 
belangrijk. Ondanks dat wij zelf een prachtige oefenzaal 
hebben, zijn we op zoek naar sport- en beweegmoge-
lijkheden buiten de deur. Interactie en betrokkenheid bij 
de maatschappij is van grote waarde voor deze cliënten. 
Bent u een sportvereniging/accommodatie/voorziening 
in Leusden en ziet u mogelijkheden om een groep van 
ongeveer 10-15 jonge mensen met dementie te ontvan-
gen en te begeleiden? Denken aan zwemmen, jeu de 
boules, bowlen, golf, tennis, sportschool etc.
Tegenprestatie: bij komst koffie/ thee en iets lekkers, 
tussen de middag mee-eten.

St. Make & Mend Leusden: Uitje voor vrijwilligers. 
Onze vrijwilligers hebben hard gewerkt. Wie doet ze 
een plezier met een etentje of ander uitje? Het gaat om 
ongeveer 15 personen.
Tegenprestatie: Wij organiseren graag een creatieve 
workshop als teambuildingsactiviteit voor max. 6 per-
sonen in ons atelier. Samen een werkstuk bedenken en 
uitvoeren met beschikbare materialen. Ook kunnen wij 
een relatiegeschenk/cadeautje (stoffen mandje voor iets 
lekkers,, een stoffen flessenhoes, een leuk schort, etc) 
verzorgen (max. 10 stuks).
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St. Opera Leusden: Leden Projectkoor. 
Ons projectkoor is erg belangrijk voor onze stichting. 
Deelnemers hiervoor zijn welkom!
Tegenprestatie: Kwetsbare groepen kunnen komen 
kijken.

St. Voedselbank Leusden: Traktatie eindejaarsbijeen-
komst. 
Eind van het jaar hebben wij een gezellige bijeenkomst 
voor onze 60 vrijwilligers. Iets lekkers bij de koffie – een 
oliebol b.v. – wordt erg gewaardeerd. Wie verzorgt dit 
voor ons? 
Tegenprestatie: Vermelding van de naam van uw orga-
nisatie via onze nieuwsbrief en Facebook.

Zonnebloem Achterveld
- Jubileumactiviteiten. 
In 2019 bestaat onze organisatie 50 jaar! Welke maat-
schappelijk betrokken onderneming helpt ons een paar 
feestelijke activiteiten te organiseren?
- Muziek
Zondag 8 september 2019 is onze Zonnebloemdag. Met 
muzikale begeleiding zit de stemming er vast goed in!
Tegenprestatie: Reclame voor uw bedrijf/organisatie. 
De gulle gevers kunnen benoemd worden tot vriend van 
De Zonnebloem Achterveld.

Zorgcentrum ’t Hamersveld
- Bedrijfsuitje voor onze bewoners. 
Graag verbreden onze bewoners hun blik door middel 
van een uitje naar een (Leusdens) bedrijf. Men is geïnte-
resseerd in bijvoorbeeld Pon, Bakkerij Kletersteeg, de NS 
maar er zijn genoeg andere dynamische bedrijven waar 
onze bewoners graag eens komen kijken.
- Oldtimershow. 
Veel van onze bewoners lijkt dit geweldig…misschien 
is er zelfs een ritje in zo’n mooie wagen mogelijk. Wie 
maakt onze bewoners blij?
- Zingende kinderen. Vrolijk het voorjaar in! Leusden-
se kinderen die in de maand mei een mooi concertje 
verzorgen op ’t Hamersveld. Welke vereniging laat onze 
bewoners hiervan genieten?
Tegenprestatie: Een dagdeel de beschikking over onze 
jeu de boulesbaan. Koffie en thee en een drankje achter-
af in het restaurant zijn inbegrepen.

Spullen en ruimtes

Basisschool Het Kompas: Leerlingen in het nieuw. 
Een set schoolshirts zou zeer welkom zijn, eventueel met 
vermelding van uw bedrijf. 
Tegenprestatie: Maatschappelijke organisaties kunnen 
gebruik maken van onze overleg- of trainingsruimte.

Bridgeclub BC80: Bridgeruimte. 
Onze huidige ruimte is aan de kleine kant en het interne 
klimaat wordt als niet prettig ervaren. Heeft u een grote-
re en betaalbare ruimte om te mogen gebruiken?

Culdoto
- Ruimte voor optreden. 
Graag verzorgen wij een toneelvoorstelling voor bijvoor-
beeld mantelzorgers of vrijwilligers. Beschikt u over een 
ruimte waar wij de voorstelling kunnen organiseren?
- Jubileumpresentjes. 
Vanwege ons 60-jarig jubileum willen we graag iets 
extra’s doen voor onze gasten. Kunt u kleine presentjes 
verzorgen?
Tegenprestatie: Vermelding van uw bedrijf in al onze 
PR-uitingen. Twee vrijkaarten voor één van onze regulie-
re uitvoeringen.

Dagbesteding Blommendal Welzin
- Lekker zitten. Onze stoelen zijn behoorlijk versleten. 
Wie heeft voor ons zo’n 12 stoelen met armleuningen, 
geschikt voor onze doelgroep?
- Stofjassen. Onze houtgroep heeft sinds kort een 
prachtige nieuwe ruimte waar onze cliënten de mooiste 
werkstukken maken. Om te voorkomen dat de kleding 
van de deelnemers aan de houtgroep onder het zaagsel 
zit, zouden wij graag 10 stofjassen krijgen. 
- Oventje. Heeft u nog een bakoventje staan? Dan kun-
nen wij met de groep een lekkere appeltaart of koekjes 
bakken. U zou ons een groot plezier doen!

Tegenprestatie: PR via Social Media of de website van 
Welzin. Natuurlijk bakken we ook graag iets lekkers en 
bezorgen het bij uw organisatie.

EHBO afd. Hamersveld
- Banner met EHBO-logo. Als herkenningspunt bij een 
evenement is een banner met ons logo belangrijk zodat 
mensen ons kunnen vinden indien nodig. Kunt u ons 
hieraan helpen?
- Oefentorso. 
Een junior pop torso, onmisbaar om onze leden te 
trainen op reanimatie bij kinderen, zou zeer welkom zijn. 
Kunt u hiervoor een bijdrage leveren?
Tegenprestatie: Reanimatietraining voor de werkne-
mers van uw bedrijf. Een set verbandmiddelen tegen 
kostprijs.

Expositiecommissie St. Jozef: Goed in beeld. Om 
onze tentoonstellingen onder de aandacht te brengen, 
hebben wij banieren en vlaggen nodig. Kunt u deze 
voor ons verzorgen?
Tegenprestatie: Rondleiding op de toren van de St. 
Jozefkerk in Achterveld.

Gastenhuis Leusden: Ondersteuning in het verkrijgen 
van een Duofiets. 
Met een duofiets kunnen wij er lekker op uit met onze 
bewoners, die niet meer zelf kunnen fietsen. U doet hen 
én ons een groot plezier met uw hulp.
Tegenprestatie: Wij verzorgen een workshop over de-
mentie in ons Gastenhuis en/of u kunt een dagdeel op 
bezoek komen in ons Gastenhuis.

Gezinshuis Klein Agteveld: Uitzet voor een goede 
start. 
Heeft u voor onze jonge bewoners een startset met 
bijvoorbeeld een setje linnengoed (lakens, dekbedover-
trek), serviesgoed en inductiepannen? Dat wordt erg 
gewaardeerd!
Tegenprestatie: De jongeren van het Gezinshuis koken 
een keer voor een groepje medewerkers.

Gymnastiekvereniging Impala Leusden
- Bloemstukjes e.d. In april organiseren wij de halve 
finale dames voor onze gymnastiekverenigingvereni-
ging. Met een paar bloemstukken en plantjes voor op de 
jurytafels ziet het er extra feestelijk uit. Wie kan hiervoor 
zorgen?
- Elke winnaar een bloem. 
Wij zetten de winnaars graag in de bloemetjes. Allemaal 
een losse bloem. Regelt u 60 bloemen?
- Zitje voor de jury. Om hun werk goed te kunnen 
doen zijn een paar fijne stoelen en tafels onontbeerlijk. 
Van wie mogen wij 30 tafels en 65 stoelen met zachte 
bekleding lenen?
- Bedankje voor de jury. 
Wij zijn heel blij met het werk van onze juryleden. Best 
een pittige taak! Als dank zouden we ze graag iets aan-
bieden. Wie regelt er 35 kleine presentjes?
Tegenprestatie: Vermelding van het logo van uw bedrijf 
op onze website en tijdens de wedstrijd. Daarnaast bie-
den wij u een workshop aan. 

Historische Kring Leusden: Droge ruimte. 
Graag slaan wij onze boeken en expositiepanelen op 
in een droge afsluitbare ruimte. Heeft u een dergelijke 
ruimte waar wij gebruik van mogen maken?
Tegenprestatie: Expositieruimte in onze vitrines in de 
bibliotheek, Antares of Groot Zandbrink. Ook geven wij 
graag een lezing over verschillende historische thema’s 
zoals de Grebbelinie, boerderijen, 
Kamp Amersfoort of het ontstaan van Leusden.

Huiskamer van Leusden: Ruimte gezocht. 
Onze netwerkbijeenkomst – met interessante sprekers 
– zouden wij graag bij een bedrijf of maatschappelijke 
organisatie organiseren. Heeft u twee keer per jaar een 
plekje voor ons?
Tegenprestatie: U kunt zichzelf presenteren tijdens 
deze bijeenkomsten en uw ondersteuning wordt in alle 
PR-uitingen genoemd.

King Arthur Groep, Dagcentrum Achterveld: Bloem-
schikbloemen. 
Onze cliënten zijn graag bezig met b.v. bloemschikken. 
Kunt u hiervoor de  materialen zoals, bloemen, vaasjes 

en oase verzorgen?
Tegenprestatie: Onze cliënten bakken graag een taart 
of grootmoeders cake voor u, of een zelfgemaakte kaart 
of bloemstuk. U kunt ook een keer gezellig bij ons ko-
men lunchen.

Knotgroep Leusden: Stille zaag. 
Zelf beschikken we over een paar zeer luidruchtige 
exemplaren maar u zou ons een groot plezier doen met 
een accu zaagmachine voor de knotwerkzaamheden. 
Veel stiller en schoner! Kunt u ons hieraan helpen?
Tegenprestatie: Wij komen een keer langs om de strui-
ken en/of bomen in tuin of landgoed te snoeien. Ook 
het knotten van knotbomen is natuurlijk mogelijk. 

Leusder Mannenkoor
- Koor in het nieuw. 
Wie maakt ons blij met casual kleding voor een goede 
uitstraling? 
Ook zijn wij erg geholpen met tweedekans geluids-
versterkende apparatuur of een pc  laptop voor onze 
bedrijfsvoering.
- Vergaderstek. 
Waar kunnen wij ongeveer 15 keer per jaar een paar 
uur terecht om te vergaderen en eventueel werken? Het 
gaat om een klein groepje van ongeveer 7 personen.
Tegenprestatie: optreden of concert begeleiden bij 
gelegenheid, bijeenkomst, receptie, evenement, of een 
workshop/cursus Sing-In. Uiteraard verspreiden wij de 
naam van uw bedrijf via artikelen, posters en adverten-
ties.

Zorgcentrum Lisidunahof
- Beleefplekken. 
Onze woongroepen liggen aan een lange gang in de 
vorm van een vierkante 8, die het circuit wordt ge-
noemd. Dit circuit geeft onze bewoners een enorme vrij-
heid qua beweging e.d. Dit circuit willen we aankleden 
met zogenaamde beleefplekken. Plaatsen waar bewo-
ners en bezoek even kunnen zitten. Vaak zijn bewoners 
dolende en weten niet waar naar toe. Wanneer er dan 
om de zoveel meter “iets” te zien / te doen valt, wordt 
het dolen onderbroken. We denken bijvoorbeeld aan 
een bushalte, of een stukje schoolklas met een topogra-
fiekaart / landkaarten en schoolbankjes, maar ook willen 
we het strand met de zee nabootsen en een bos met 
picknickplaats. We zoeken spullen om dit te realiseren: 
(ouderwetse)landkaarten, schoolbankjes, levensgrote 
foto’s om de achtergrond te illustreren, een bushalte met 
dienstregeling, een klein bushokje, een staande lan-
taarnlamp etc. 

Leusden Zet
- Tweedekans apparaten. 
Heeft u misschien nog een beamer, geluidsinstallatie of 
laptop (voor het techlab) staan? U kunt ons hier heel blij 
mee maken!
- Onmisbaar tijdens Lentefeest. 
Voor het ‘Vier de Lentefeest’ zouden wij graag de 
volgende zaken lenen: een harmonica partytent, een 
springkussen, een podium. En consumptiemuntjes…Wie 
kan deze spullen beschikbaar stellen tijdens het feest?
- Kasten en spelletjes. 
Heeft u nog een paar kasten over? Die kunnen wij goed 
gebruiken! Ook met diverse soorten spelletjes maakt u 
ons blij.
Tegenprestatie: Communicatieuitingen in wijkkrant, 
website en social media. Een plekje tijdens het Vier de 
Lente wijkfeest. 

Opgeruimd Leusden: Activiteiten Arie Afval. 
Leusden zwerfafvalvrij is het doel. Hiervoor is ‘Arie Afval’ 
in het leven geroepen, dankzij financiële ondersteu-
ning door o.a. de gemeente Leusden en Afas. Arie krijgt 
het druk in 2019, er worden verschillende activiteiten 
georganiseerd waarvoor we uw steun vragen. Denk aan: 
interactief lespakketten begeleiden, alles over afval voor 
basisscholen & BSO’s; Samen voor schone winkelcentra: 
De Biezenkamp, de Hamershof en op het Maximaplein; 
Samen voor schone wandelroutes tijdens de Avondvier-
daagse. Adopteert u één van de activiteiten? 
Tegenprestatie: Uw naam wordt verbonden aan Arie 
Afval en de activiteit. En de vrijwilligers van Opgeruimd 
Leusden komen in 2019 1x langs om rondom uw pand 
een rondje zwerfafval op te ruimen!
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Oranjevereniging: Prijsjes. 
Voor de bingo en het rad van fortuin zijn wij op zoek 
naar leuke prijsjes. Kunt u ons hieraan helpen?
Tegenprestatie: Reclame voor uw organisatie in ons 
boekje. Dit wordt in heel Leusden en deels in Wouden-
berg en Amersfoort verspreid. 

Popkoor Popvalley
- Bladmuziek. 
Onmisbaar voor ons koor! Wie maakt ons blij?
- Kopje koffie. 
Wie snakt er niet naar een kopje koffie of thee in de 
pauze? U doet ons een groot plezier met koffie, thee, 
suiker en melk.
- Repetitieruimte. 
Oefening baart kunst! Maar daar hebben we wel een 
ruimte voor nodig. Beschikt u over een geschikte ruimte 
die wij (tegen een kleine vergoeding) mogen gebruiken?
Tegenprestatie: Wij kunnen een optreden voor u ver-
zorgen. Popvalley zingt van de jaren ‘70 tot heden, een 
swingend koor met passie voor zingen.

Vlindertuin Leusden
- Houten zitbankje. 
U doet ons – en bezoekers van de Vlindertuin – een 
groot plezier met een bankje zodat mensen rustig 
kunnen genieten van alles wat de Vlindertuin te bieden 
heeft: bloemen, vlinders, bijen, natuur. Heeft u er nog 
eentje staan die wij mogen gebruiken? De oude is echt 
aan vervanging toe.
- Takken- en snoeischaren. 
De Vlindertuin heeft door de storm in januari en de 
extreme droogte in deze zomer nogal wat schade opge-
lopen. Een flinke renovatie is dus noodzakelijk, er moet 
o.a. in het bosgedeelte het een en ander gekapt, 
gesnoeid en opgeruimd worden. Goede takkenscharen 
en snoeischaren zijn daarbij onontbeerlijk. Wanneer u 
deze nog heeft liggen kunt u ons hier een groot plezier 
mee doen.
Tegenprestatie: Wij bieden u een rondleiding door de 
tuin aan met een verhaal over het boeiende leven van 
vlinders en bijen.

Psychogeriatrisch Zorgcentrum De Lisidunahof: Aan-
kleding buitenruimte. 
Bij verschillende woongroepen is behoefte aan planten-
bakken en/of steigerhouten banken. Kunt u ons hieraan 
helpen?
Tegenprestatie: Koffie en/of thee met iets lekkers in de 
Oase.

St. AED Leusden: AED naar buiten. 
Wij vinden het belangrijk dat AED-installaties 24/7 be-
reikbaar zijn. Wie zorgt ervoor dat zijn AED buiten wordt 
geplaatst zodat deze ook ’s-avonds en ’s-nachts gebruikt 
kunnen worden indien nodig?
Tegenprestatie: Wij bieden uw bedrijf een reanimatie-
training aan tegen een gereduceerd tarief

St. De Groene Belevenis: Aanleggen moestuin. De 
Groene Belevenis wil graag moestuinbedden aanleggen 
op het eigen terrein zodat basisschoolleerlingen onder 
begeleiding hun eigen groente kunnen zaaien, verzor-
gen en oogsten. De scholen zijn enthousiast! Nu de 
aanleg nog... Helpt u ons aan planken en palen voor de 
bedden, teelaarde en houtsnippers? Ook zoeken we hel-
pende handen voor de aanleg van de bedden en hulp 
bij het grondverzet. Voor 5 klassen hebben we ongeveer 
24 m3 teelaarde, 185m planken, 120 paaltjes en veel 
houtsnippers nodig.
Tegenprestatie: We stellen onze prachtige, groen gele-
gen Struintuin ter beschikking, bijvoorbeeld om een keer 
te vergaderen, voor een heisessie of teamactiviteit.

St. Eerstelijns Samenwerkingsverband Achterveld 
(SESA)/ St. Eerstelijnszorg Leusden (SEL): Stappentel-
lers. 
Wij organiseren de Wandel Challenge Leusden-Ach-
terveld. Een laagdrempelige manier om meer te gaan 
bewegen. Stappentellers helpen hierbij. Kunt u deze 
voor ons verzorgen?
Tegenprestatie: Werknemers van uw bedrijf kunnen 
meewandelen met de Wandel Challenge.

St. Instandhouding Deel van het appartementen-
complex Groenhouten
- Meubilair. 
Onze stichting is net opgericht om De Deel een door-
start te kunnen geven. Voor de ontmoetingsruimte 
hebben we meubels nodig. Heeft u nog goede meubels 
staan die een tweede kans verdienen?
- Geluidsinstallatie. 
Beschikt u over een geluidsinstallatie die wij mogen 
gebruiken? U doet ons hier een groot plezier mee.
- Koffiemachine. 
Een lekker bakje koffie voor de deelnemers aan De Deel. 
Een koffiemachine is hierbij onontbeerlijk. Heeft u nog 
een dergelijk apparaat staan dat wij hiervoor kunnen 
inzetten?
- Piano/keyboard. 
Ter verhoging van de sfeer zouden wij graag beschikken 
over een muziekinstrument zoals een piano of keyboard. 
Geef uw instrument een tweede kans bij De Deel! 
Tegenprestatie: Een groot bord in de ontmoetings-
ruimte met vermelding van uw logo/foto’s. Een warme 
dankbrief namens het bestuur en eeuwige dank van de 
bewoners/gebruikers. Daarnaast nodigen wij u uit voor 
een bezoek aan De Deel.

St. De Groene Belevenis: Aanleggen moestuin. 
De Groene Belevenis wil graag moestuinbedden aan-
leggen op het eigen terrein zodat basisschoolleerlingen 
onder begeleiding hun eigen groente kunnen zaaien, 
verzorgen en oogsten. De scholen zijn enthousiast! Nu 
de aanleg nog... Helpt u ons aan planken en palen voor 
de bedden, teelaarde en houtsnippers? Ook zoeken 
we helpende handen voor de aanleg van de bedden 
en hulp bij het grondverzet. Voor 5 klassen hebben we 
ongeveer 24 m3 teelaarde, 185m planken, 120 paaltjes 
en veel houtsnippers nodig.
Tegenprestatie: We stellen onze prachtige, groen gele-
gen Struintuin ter beschikking, bijvoorbeeld om een keer 
te vergaderen, voor een heisessie of teamactiviteit.

St. Make & Mend Leusden
- Plek voor exposure/verkoop van onze productlijn. 
Bijvoorbeeld eenmalig (tijdens een bedrijfsfeest, fair of 
evenement) of vast (een vitrine, plank of pop-up).
Tegenprestatie: Wij organiseren een creatieve work-
shop als teambuildingsactiviteit voor max. 6 personen in 
ons atelier. Samen een werkstuk bedenken en uitvoeren 
met materialen die op dat moment voorhanden zijn. 
Ook kunnen wij een relatiegeschenk of personeelsca-
deautje (een stoffen mandje om iets lekkers in te doen, 
een mooie stoffen flessenhoes, een leuk schort, etc) 
verzorgen (max. 10 stuks).

 St. Schoolvoetbal Leusden Achterveld
- Presentjes voor de deelnemers. 
Alle kinderen naar huis met een kleine attentie…kunt u 
deze wens voor ons vervullen? Het gaat om ongeveer 
750 kinderen.
- Aardigheidje voor onze vrijwilligers. Zonder onze 40 
hardwerkende vrijwilligers geen schoolvoetbal! U doet 
hen een groot plezier met een kleinigheidje.
- Hesjes. 
Om onderscheid tussen de teams te kunnen maken zijn 
hesjes voor de kinderen zeer welkom. Kunt u drie setjes 
van 50 voor ons regelen?
- Floormarkers. 
Om het speelveld groter of kleiner te kunnen maken. 
Wie verzorgt er voor ons 100 stuks in 2 kleuren met 
bedrukking?

St. Schoolvoetbal Leusden Achterveld
- Cups voor de winnaars. 
Voor de winnende teams van alle vijf de leeftijdsklassen 
is er een ‘gouden’, een ‘zilveren’ en een ‘bronzen’ beker 
nodig. Regelt u ze dit jaar voor ons?
- Medailles. 
Naast de cups willen we alle spelers van de winnende 
teams een medaille geven. Dat wordt door de kinderen 
erg gewaardeerd!
Tegenprestatie: Uw bedrijfslogo op onze gesponsorde 
artikelen. Vermelding op schoolvoetbal.nl, in het pro-
grammaboekje, de Leusder Krant en op social media. 
Natuurlijk bent u van harte welkom op de toernooidag 
(23 april 2019).

St. Voedselbank Leusden
- 2 Tweedekans laptops. 
Heeft u nog twee laptops staan die een tweede kans 
verdienen? Wij zijn er blij mee!
Tegenprestatie: Vermelding van de naam van uw orga-
nisatie via onze nieuwsbrief en Facebook.

St. Vrienden van de Dierenvallei: Picknicktafel. 
Werken met de kinderen, overleggen en/of pauze hou-
den met de vrijwilligers: Een picknicktafel zou hierbij een 
uitkomst zijn! Heeft u er nog één staan die wij mogen 
gebruiken?
Tegenprestatie: U kunt met uw bedrijf een keer langs-
komen op de Dierenvallei. Vrienden en sponsors worden 
elk jaar uitgenodigd voor de Dierenvalleidag en worden 
als vips ontvangen.

Vlindertuin Leusden
- Houten zitbankje. 
U doet ons – en bezoekers van de Vlindertuin – een 
groot plezier met een bankje zodat mensen rustig 
kunnen genieten van alles wat de Vlindertuin te bieden 
heeft: bloemen, vlinders, bijen, natuur. Heeft u er nog 
eentje staan die wij mogen gebruiken? De oude is echt 
aan vervanging toe.
- Takken- en snoeischaren. 
De Vlindertuin heeft door de storm in januari en de 
extreme droogte in deze zomer nogal wat schade 
opgelopen. Een flinke renovatie is dus noodzakelijk, er 
moet o.a. in het bosgedeelte het een en ander gekapt, 
gesnoeid en opgeruimd worden. Goede takkenscharen 
en snoeischaren zijn daarbij onontbeerlijk. Wanneer u 
deze nog heeft liggen kunt u ons hier een groot plezier 
mee doen.
Tegenprestatie: Wij bieden u een rondleiding door de 
tuin aan met een verhaal over het boeiende leven van 
vlinders en bijen.

Volleybalvereniging Afas-Leos: Nieuw ‘Net’werk. 
We hebben behoefte aan nieuwe netten voor onze trai-
ningen. Wie kan ons hieraan helpen? 
Tegenprestatie: Wij bieden een clinic voor uw perso-
neel.

Zonnebloem Achterveld
- Aanhangwagen. 
Voor het vervoer van rolstoelen en rollators naar evene-
menten e.d. is een betrouwbare gesloten aanhangwagen 
zeer wenselijk. Heeft u nog een goede gebruikte wagen 
staan die wij hiervoor kunnen inzetten?
- Kerstcadeautjes. 
Op 20 december 2019 organiseren wij een Kerstbrunch. 
Een cadeautje voor onze gasten verhoogt de feest-
vreugde nog meer. Kunt u 100 kleine presentjes verzor-
gen?
- Poffertjes. 
In augustus 2019 willen wij één van onze jubileumactivi-
teiten vieren. Als er poffertjes zijn is het zeker feest! Wie 
komt er poffertjes bij ons bakken? 
Tegenprestatie: Reclame voor uw bedrijf/organisatie. 
De gulle gevers kunnen benoemd worden tot vriend van 
De Zonnebloem Achterveld.

Zonnebloem Leusden
- Vergaderruimte. 
Heeft u een ruimte die wij mogen gebruiken voor onze 
vergaderingen? U zou ons een groot plezier doen.
- Kerstattenties. 
Wij gunnen onze gasten (die door onze vrijwilligers wor-
den bezocht) een leuke attentie met Kerst, denk bijvoor-
beeld aan een banketstaaf. Helpt u ons dit te realiseren?
- Theaterzaal. 
Theater Op Tilt verzorgt voor de gasten van de Zonne-
bloem een voorstelling in november 2019. Beschikt u 
over een fijne theaterzaal om te gebruiken?
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Kennis en kunde

Ambassade van Vrede Leusden: Vredesweek op de 
kaart. 
Bekendheid voor de Vredesweek! Kunt u ons helpen 
deze belangrijke week beter ‘in de markt’ te zetten?
Tegenprestatie: Gratis deelname aan de Vredesfiets-
tocht met levende historie eind september.

Culdoto: Drukwerk en overige PR-uitingen. 
Hulp bij het regelen van ons drukwerk is zeer wenselijk. 
Denk bijvoorbeeld aan een programmaboekje, bewaar-
exemplaar ihkv 60-jarig jubileum, posters, decorbouw).
Culdoto: PR voor ledenwervende workshop. 
Wij willen een workshop geven met als doel het werven 
van nieuwe leden. Wilt u ons helpen deze workshop 
onder de aandacht te brengen?
Tegenprestatie: Vermelding van uw bedrijf in al onze 
PR-uitingen. Twee vrijkaarten voor één van onze regulie-
re uitvoeringen.
Expositiecommissie St. Jozef: Drukwerk. 
We verspreiden graag folders/flyers met vermelding van 
onze tentoonstellingen. Welke organisatie kan deze voor 
ons drukken?
Tegenprestatie: Rondleiding op de toren van de St. 
Jozefkerk in Achterveld.

Gezinshuis Klein Agteveld: Website. 
Met een website voor ons nieuwe project zijn wij erg 
geholpen. We willen bijvoorbeeld graag dat vrijwilligers 
ons kunnen vinden en zich inschrijven voor de verschil-
lende activiteiten. 
Gezinshuis Klein Agteveld: Kookworkshop. Onze 
doelgroepen zijn zowel jong als oud. Heeft u keuken-
talent en kunt u een groepje jongeren de kneepjes met 
betrekking tot koken, serveren/opdienen bijbrengen?
Tegenprestatie: De jongeren van het Gezinshuis koken 
een keer voor een groepje medewerkers.

Historische Kring Leusden: De weg naar…
De route naar verschillende bijzondere monumenten in 
Leusden - zoals de Stirling en het Russisch Ereveld - is 
vaak nog onduidelijk. Bewegwijzering zou enorm sche-
len. Wie kan ons hieraan helpen?
Tegenprestatie: Expositieruimte in onze vitrines in de 
bibliotheek, Antares of Groot Zandbrink. Ook geven wij 
graag een lezing over verschillende historische thema’s 
zoals de Grebbelinie, boerderijen, Kamp Amersfoort of 
het ontstaan van Leusden.

Historische Kring: Stoelen oplappen. 
De zittingen van onze twee historische stoelen (afkom-
stig uit de raadszaal van het oude gemeentehuis aan de 
Burg. De Beaufortweg) zijn doorgezakt. Wie is in staat 
deze pronkstukken te repareren zodat we ze weer een
mooi plekje in de bibliotheek kunnen geven?
Tegenprestatie: Een jaar lang een gratis lidmaatschap 
op ons tijdschrift Leusden Toen en eeuwige roem door 
publicatie over dit project.

Kringloop Leusden: Bestemming voor spullen. Wij 
hebben spullen genoeg! Weet u een goeie bestemming 
hiervoor of voor onze recyclestromen?
Kringloop Leusden: Nieuwe vrijwilligers. Die zijn altijd 
welkom. Heeft u tips om nieuwe vrijwilligers te werven? 
We komen graag met u in contact.
Tegenprestatie: Initiatieven rondom duurzaamheid 
bieden wij graag een plekje aan op onze locatie.

King Arthur Groep, Dagcentrum Achterveld: Lezin-
gen. 
Komt u bij ons langs voor een lezing van ongeveer een 
uur? Wij hebben een brede interesse!
Tegenprestatie: Onze cliënten bakken graag een taart 
of grootmoeders cake voor u, of een zelfgemaakte 
kaart of bloemstuk. U kunt ook een keer gezellig bij ons 
komen lunchen.
Knotgroep Leusden:  Fotojaaroverzicht. 
Wie is in staat om ons fotojaaroverzicht te drukken?
Tegenprestatie: Wij komen een keer langs om de strui-
ken en/of bomen in tuin of landgoed te snoeien. Ook 
het knotten van knotbomen is natuurlijk mogelijk. 

LDO-4: Oprichten coöperatie. De 4 Leusdense Duur-
zaamheids Organisaties, op het gebied van energie, 
genaamd de LDO-4, willen graag gezamenlijk een coö-

peratie oprichten. Wie kan ons hierbij helpen?
Tegenprestatie: Wij willen een energiecoöperatie 
oprichten om lokaal energie te gaan opwekken. Daarbij 
kan iedere Leusdenaar zich aansluiten.

Leusdens Mannenkoor: Kennis van reclame, marke-
ting etc. 
Wie spijkert ons bij op het gebied van reclame, druk-
werk en design, marketing en mediabenadering, foto-
grafie en video-ondersteuning?
Leusdens Mannenkoor – Werving leden / publiek. Helpt 
u ons om de juiste trigger te vinden zodat we meer 
leden kunnen werven en/of publiek trekken naar onze 
optredens? 
Tegenprestatie: optreden of concert begeleiden bij 
gelegenheid, bijeenkomst, receptie, evenement, of een 
workshop/cursus Sing-In. Uiteraard verspreiden wij de 
naam van uw bedrijf via artikelen, posters en adverten-
ties.

Leusder Handbalvereniging: Programmaboekjes. Op 
27 februari organiseren wij het 21e Schoolhandbaltoer-
nooi. Kunnen wij gebruik maken van uw (huis)drukker 
om de 300 programmaboekjes te printen?

Leusder Handbalvereniging: Advies mbt privacy-
beleid. Als sportvereniging zijn we bezig met ons priva-
cybeleid. We hebben een eerste versie van het privacy 
statement gemaakt. Kunt u ons en andere sportclubs 
in Leusden van advies voorzien? Bijvoorbeeld door een 
workshop te organiseren?

Tegenprestatie: Wij kunnen een handbalclinic en/of 
samenkomst in onze kantine op Sportcentrum Buining-
park aanbieden. Daarnaast geven wij aandacht aan de 
matches in onze Nieuwsbrief en op social media. 

Medivera CVS/ME-Patiëntenbelangen: Hulp bij wer-
ving. 
Zowel bij ledenwerving als fondsenwerving kunnen wij 
ondersteuning gebruiken. Welke organisatie helpt ons 
op weg?
Medivera CVS/ME-Patiëntenbelangen: Documentaire 
ME/Lymepatiënten. 
Om de ziektes ME en Lyme onder de aandacht te bren-
gen zijn wij op zoek naar iemand die een documentaire 
kan maken waarin patiënten hun ervaring met deze 
ziektes delen. Kunt u goed overweg met videoappara-
tuur dan komen wij graag met u in contact.

Muziekvereniging DWS Achterveld: Advies met be-
trekking tot verzekeringen. 
Weet u veel van verzekeren? Mogelijk kunt u ons advise-
ren over een passende evenementenverzekering voor 
onze optredens en andere activiteiten. 
Muziekvereniging DWS Achterveld: Nieuw jasje voor 
website. 
Wij zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen met 
het up to date maken van onze website. Uw hulp is 
welkom!
Tegenprestatie: Een optreden van ons dweilorkest, de 
fanfare of drumband. Drie proeflessen op een instru-
ment naar keuze is ook mogelijk.

Speelotheek Leusden
- Aandacht voor spelletjesavonden. Graag krijgen wij 
meer bezoekers tijdens de spelletjesavonden. Hoe pak-
ken wij dit aan? Kunt u ons hierbij helpen?
- Uitdagende lespakketten. 
Wie wil ons helpen voor kinderen die extra uitdaging 
kunnen gebruiken lespakketten te ontwikkelen? Ver-
schillende onderwerpen zijn mogelijk: Geld, bouwen, 
het menselijk lichaam, programmeren en nog veel meer.

St. AED Leusden doet mee
- Hulp bij plaatsen AED’s. 
Wie assisteert bij het plaatsen van openbare AED-instal-
laties in Leusden?
- Promotie plaatsing AED’s. Alle Leusdenaren moeten 
weten waar de 24/7 bereikbare AED’s zich bevinden. 
Kunt u hiervoor zorgen?
Tegenprestatie: Wij bieden uw bedrijf een reanimatie-
training aan tegen een gereduceerd tarief.

St. DownTown Leusden: Horecastage voor mensen 
met een beperking. 

Onze stichting heeft als doel voor mensen met een 
verstandelijke beperking uit Leusden ook in Leusden 
een passende werkplek/dagbestedingsplek te realise-
ren. Eerst wordt werkervaring opgedaan, veel van de 
werkzaamheden zijn in de horeca en catering. Wie leert 
mensen met een verstandelijke beperking de kneepjes 
van het catering- en horecavak? Denk bijvoorbeeld aan: 
Hoe dek je op de juiste manier een tafel, wat is een 
glas voor rode wijn en welke voor wit en hoe spreek je 
gasten aan. Welk bedrijf durft deze uitdaging aan te 
gaan met 10 tot 12 kandidaten (2x een groepje van 5 á 
6 personen)?
Tegenprestatie: De kandidaten die opgeleid zijn komen 
een middag of avond bij uw bedrijf bedienen.

St. Maatschappelijke begeleiding Leusden (SMBL): 
Advies met betrekking tot ontwikkeling organisatie. 
Doelstelling van SMBL is het op een laagdrempelige ma-
nier informeren, adviseren en administratief ondersteu-
nen van Leusdense inwoners op verschillende gebieden 
zoals sociale zekerheid. De organisatie richt zich onder 
andere op ouderen, chronisch zieken, mensen met een 
beperking, vluchtelingen, mensen met financiële proble-
men. SMBL kan zich ofwel ontwikkelen tot overlegplat-
form van Leusdense vrijwilligersorganisaties óf uitvoe-
ring geven aan activiteiten en projecten in het kader van 
de huidige statuten. Wie is deskundig op het gebied van 
organisatie en statuten en kan ons hierbij adviseren?
Tegenprestatie: Bekendheid geven aan uw organisatie 
via onze website en de deelnemende organisaties van 
SMBL. 

St. Make & Mend Leusden: Hulp bij opstellen busi-
nessplan. 
Wie wil zijn kennis op dit gebied  met ons delen? We 
willen graag zelfstandig kunnen draaien.
Tegenprestatie: Wij organiseren graag een creatieve 
workshop als teambuildingsactiviteit voor max. 6 per-
sonen in ons atelier. Samen een werkstuk bedenken en 
uitvoeren met materialen die op dat moment voorhan-
den zijn. Ook kunnen wij een relatiegeschenk of perso-
neelscadeautje (een stoffen mandje om iets lekkers in te 
doen, een mooie stoffen flessenhoes, een leuk schort, 
etc) verzorgen (max. 10 stuks).

Stichting Present
- Project Homies. 
Onze campagne “Iedereen een homie” moet nog van 
start. Hiervoor zoeken wij mensen die actief meedenken 
over hoe de campagne vorm te geven.
- Hulp bij onze folderlijn. 
Hoe zorgen we voor de juiste foto, wie kan helpen bij 
opmaak en drukwerk.
Tegenprestatie: Ons aanbod is een leuk en zinvol (per-
soneels)uitje/teambuilding waarin wij zorgen dat een 
groep wordt ingezet in een klussenproject.

St. Valleiconcerten: Verzekeringsadvies. 
Wilt u uw kennis met betrekking tot verzekeringen met 
ons delen? We willen graag weten welke verzekeringen 
onze organisatie nodig heeft om zonder risico te kun-
nen opereren.
Tegenprestatie: Een vrijkaart voor één van onze kamer-
muziekconcerten.

St. Voedselbank Leusden: Wenskaartje. 
Graag sturen wij de deelnemers aan de Voedselbank en 
onze vrijwilligers een kaartje aan het eind van het jaar. 
Kunt u ongeveer 200 kaarten leveren en bedrukken?
Tegenprestatie: Vermelding van de naam van uw orga-
nisatie via onze nieuwsbrief en Facebook.

VVV Leusden: Constructie fotodoek. 
Wij hebben een groot doek van 7 x 3 meter waar 
prachtige foto’s van Leusden op staan, natuur en cultuur. 
Graag zouden wij deze foto’s afzonderlijk ophangen. 
Wie is in staat de 8 foto’s te scheiden en voor ieder foto-
doek apart een constructie te maken (bijv. met ringen)?
Tegenprestatie: Een VVV Leusden wandel- of fietsroute. 
Ook hebben wij plattegronden van Leusden voor nieu-
we werknemers.

Zonnebloem Leusden: EHBO-les. 
Wie kan onze vrijwilligers EHBO-les geven? We vinden 
het belangrijk dat ze eerste hulp kunnen verlenen indien 
nodig.
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Match aanbod 2018
AFAS Software – Financiële middelen
De AFAS Foundation kan zorgen voor financiën wanneer 
de gesloten match wordt ingediend via onze website. 
 
AVA Uitvaartzorg - workshop op maat
Uitvaartverzorging voor een persoonlijk en betekenisvol 
afscheid. AVA begeleidt families vanaf het moment van 
overlijden tot de dag van de uitvaart. AVA biedt op maat 
gemaakte workshops en informatiebijeenkomsten aan 
rondom het thema “Overlijden en afscheid nemen”. 
Op een praktische en heldere manier worden vragen 
beantwoord en mogelijkheden besproken.  

BeyM – Online uitstraling. 
In een boostsessie van maximaal 2 uur neem ik samen 
met  jou je online kanalen door om te gaan uitstralen 
waar je voor staat met je bedrijf.  

Bloemendal Bouw, Techniek en Onderhoud BV  
- Bouwmateriaal. 
Wij beschikken over oude, maar goede bouwmaterialen 
uit te renoveren gebouwen waar u gebruik van mag 
maken. 
- Bouwprobleem? Heeft u een bouw- of installatiepro-
bleem? Wij kunnen u hier ondersteuning bij bieden. 
Bloemendal Bouw, Techniek en Onderhoud BV – Bank, 
bak of kast. Wij hebben diverse banken, plantenbakken 
en kasten gemaakt. Hier kunnen we vast een vrijwilli-
gersorganisatie een plezier mee doen! 
- Nader te bepalen. 
Wij houden van timmeren! Heeft u een leuk idee, dan 
gaan wij graag aan de slag in onze timmerfabriek. 
Gevraagde tegenprestatie: zonder tegenprestatie geen 
match…maar appeltaarten doen wonderen. 

Blue Orange Design - Hulp nodig bij een logo, flyer 
of een banner? 
Voel je vrij en klop op mijn schouder,  dan kunnen we in 
een uur (of langer) even brainstormen. Aansluitend help 
ik u graag door uw bedrijf of product duidelijk te visuali-
seren tot aan uw klant. 

Communicatiemeisjes Leusden – Communicatiemid-
delen. 
Wij maken communicatiemiddelen met een krachtige 
boodschap. Van flyer tot banner tot visitekaartje. In over-
leg met de matchpartner maken we een mooi product 
met een sterk beeld en een puntige tekst. 

Eikelboom & De Bondt – Mouwen opstropen. 
Wij willen graag als echte kantoortijgers onze handen uit 
de mouwen steken. In het verleden ging wij bijvoorbeeld 
op stap met ouderen naar een indoorgolfbaan, duwden 
rolstoelen over bospaden, zetten kasten in elkaar en 
deden allerhande klussen in de tuin.  

Haagsche Bluf Ballon – Interactieve workshop. 
Met deze workshop blazen wij frisse lucht in een saaie 
vergadering of leer je als team luchtig bouwen op elkaar. 
Gevraagde tegenprestatie: Hulp bij het verbeteren van 
de webpagina of bij LinkedIn. 

Hollandschepoffertjes.nl – Poffertjes bakken. 
Ook dit jaar kom ik graag poffertjes bakken op een leuk 
Leusdens evenement.  

Jouw Palet – Kleuradvies. 
Graag bied ik mijn kennis aan op het gebied van uiterlij-
ke presentatie, kleding en kleur: kleuradvies, kledingad-
vies en personal shopping. 
Gevraagde tegenprestatie: Ruimte om te huren. Publi-
citeit. 

Massagepraktijk De Strijkplank – Massage. 
Een ontspannen massage voor een kleine groep of een 
bijdrage aan een verwendag / opkikker voor uw team. 
Bijvoorbeeld aan vrijwilligers of mantelzorgers. 
Gevraagde tegenprestatie: publiciteit of hulp bij de 
opening van mijn nieuwe praktijk.

Rabobank Amersfoort Eemland
- Workshop leren omgaan met geld/budgetteren. 
- Rabobank Amersfoort Eemland – Workshop voor 
verenigingen/stichtingen. 
Bijvoorbeeld: binden van vrijwilligers/fondsenwerving/
netwerken of anders in overleg. 
- Advies over financiële vraagstukken. 
Aan een penningmeester van een vereniging/vrijwilli-
gersorganisatie 
– Kantoorruimte. 
Wij stellen eenmalig een kantoorruimte (max. 50 perso-
nen beschikbaar in het kantoor in Amersfoort voor b.v. 
een bijeenkomst 

Schoonmaakbedrijf Succlean BV 
– Financiële middelen. Een goed project of idee onder-
steunen we graag.
– Schoonmaakmiddelen. Graag stellen wij een keer 
schoonmaakmiddelen en -materialen beschikbaar bij 
een Leusdens evenement. 
 – Grote schoonmaak. Wij verrichten een keer schoon-
maakwerkzaamheden bij een Leusdens evenement of 
doen een grote schoonmaak bij b.v. een zorginstelling. 
 - Uitje. Wij doen graag een dagdeel iets leuks met ou-
deren en/of hulpbehoevenden. 
Gevraagde tegenprestatie: We willen graag dat ons 
bedrijf genoemd wordt in persberichten, op social me-
dia, gebruik van ons logo en vermelding van de naam 
Schoonmaakbedrijf Succlean BV .

SKA Kinderopvang – Ruimte beschikbaar. In de avon-
duren, bijvoorbeeld voor yoga, zwangerschapsgym e.d. 
Mogelijk afspraken maken met bedrijven voor kinderop-
vang voor werknemers. 
Gevraagde tegenprestatie: Contact met een bedrijf dat 
jonge kinderen iets wil leren over technologie. Contact 
met sportclubs omdat bewegen voor ( jonge) kinderen 
essentieel is. 

Het Sportpunt – Praktisch toepasbare kennis op het 
gebied van sport.
Voor oplossingen van vraagstukken op het terrein van 
sport en bewegen in relatie tot gezondheid en maat-
schappij is kennis noodzakelijk. Het Sportpunt heeft 
kennis over sport en bewegen in huis en deelt dit graag 
met vrijwilligers en alle anderen met vragen over sport 
en bewegen. Betrouwbaar en praktisch, met inzichten 
vanuit de praktijk.

Schoonheidssalon Dorien - Beautymiddag
We organiseren graag een beauty arrangement voor een 
speciale doelgroep, bijvoorbeeld mantelzorgers.

Ronde Tafel 128 - Handen uit de mouwen
Voor een mooi project steken wij graag onze handen uit 
de mouwen. 
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Ideeën, vragen opmerkingen? 
Mail: matchbeursleusden@lariks-leusden.nl
www.matchbeursleusden.nl

Wie zijn er bij? 
Deelnemende bedrijven Matchbeurs 2018

Active info
AFAS
ARAG
AssumDelft Advocaten
AV AT LAST
AVA uitvaartzorg
BeyM - online communicatie
Bloemendal Bouw, Techniek en Onderhoud
Blue Orange Design
Bouvy 
bureau wat:
cKc - Begeleiding bij aanbesteding en tenders
Communicatiemeisjes Leusden
De Wiebelwagen
Eijkelboom & De Bondt
Gemeente Leusden
Haagsche Bluf/Neus voor contact
Het Sportpunt
Interly - Streetwise marketing
Jouw Palet - Persoonlijk kleur- en kledingadvies
Jumbo
Koninklijke Landmacht Mechanische Centrale 
Werkplaats Leusden
Office 1.nl
Rumah Mandi; Praktijk voor massage en ontspanning
Schoonheidssalon Dorien
Sesam Ondersteuning
SKA Kinderopvang
Solkie - digitale medewerkersonderzoeken
Spek en van den Beld
Strijkplank massagepraktijk
Succlean
Theo Meijer Sport
Uit-spanning - Triggerpoint therapie en massage
Van Schoonhoven infra
Woningstichting Leusden (WSL)
Z point

Founders
• ARAG
• Beweging 3.0
• Heijmans
• Intergamma
• Pon
• Rabobank
• Zilveren Kruis/Achmea

Serviceclubs
• Kiwanis 
• Lions
• Ronde Tafel 128
• Rotary

Politiek en bestuur
• Burgemeester en wethouders 
• Raadsleden
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