14e editie

Vrijdag 15 november 2019
Waar ondernemers en
maatschappelijke organisaties
elkaar ontmoeten...
Astrid van Ekeren
Voorzitter Stuurgroep Matchbeurs Leusden

“Ik verheug me er al maanden op!”
“Maatschappelijke organisaties hebben vaak mooie ideeën en wensen. Samen met de vele vrijwilligers zetten zij de
schouders eronder. Om de ideeën uit te kunnen voeren is
soms extra ondersteuning nodig. Het is dan fijn dat er veel
maatschappelijke betrokken bedrijven in de gemeente Leusden zijn die hulp willen bieden. Samen iets betekenen voor
elkaar om Leusden nog mooier te maken.
“Vorig jaar zijn er met hulp van de ‘matchmakers’ in één uur
tijd 150 matches tot stand gekomen. Fantastisch!”
Matchbeurs Leusden biedt daar een prachtig platform voor.
Een ontmoetingsplek waar handelen met een gesloten
beurs, samenwerken en het leggen van mooie verbindingen
centraal staan. Een dynamische beursvloer waar vraag en
aanbod met elkaar worden verbonden door middel van een

Een initiatief om trots op te zijn!
Vandaag vindt alweer de 14e
Matchbeurs plaats. Dit jaar voor
het eerst in ons Huis van Leusden.
Tijdens de Matchbeurs helpen
maatschappelijke organisaties en
bedrijven elkaar bij het realiseren van projecten en activiteiten.
Handel in vraag en aanbod, maar
met gesloten beurzen. Zo zijn
er in de afgelopen jaren ±1.600
matches gesloten. Omgezet in euro’s vertegenwoordigen
ze een bedrag van ruim € 1.7 miljoen. Een ongelofelijk
bedrag! Eén van de matches uit 2017 heeft vorig jaar zelfs
een “Warme douche” ontvangen in het tv-programma
Tros Radar. Kortom onze Matchbeurs is een initiatief om
trots op zijn!
Ik kijk er naar uit om samen met u de Matchbeurs te beleven. Traditiegetrouw starten we met het ontbijt om 08.00
uur. Ik wens iedereen veel succes met het vinden van de
perfecte match! Gerolf Bouwmeester, burgemeester

Founders Matchbeurs Leusden

match. Vorig jaar zijn er zo
met hulp van de ‘matchmakers’ in één uur tijd 150
matches tot stand gekomen. Fantastisch!
Het organiseren van
Matchbeurs Leusden gaat
niet vanzelf. Mede dankzij onze founders ARAG,
Rabobank Amersfoort Eemland, Beweging 3.0, Intergamma,
Pon, Heijmans en de gemeente Leusden kan de stuurgroep
de beursvloer realiseren. Vooruitlopend hierop hebben wij
een aantal mooie ‘matches’ gesloten met tal van partijen,
waar wij heel dankbaar voor zijn. Matchbeurs Leusden is
daarmee een prachtig resultaat van samenwerking en verbinding.
Overzicht van vraag en aanbod
Deze Matchbeurskrant geeft inzicht in welke vragen en
aanbiedingen dit jaar zoal zijn ingezonden. Ik wens u, ook
namens de stuurgroep, veel mooie en inspirerende matches
toe tijdens deze 14e editie van Matchbeurs Leusden.
Wij zien u graag terug tijdens ons derde lustrum in 2020!”

Matches voor de Matchbeurs
Hartelijk dank aan alle mensen en partijen die zich belangeloos inzetten om Matchbeurs Leusden tot een succes te
maken.
In het bijzonder dank aan:
• Burgemeester Gerolf Bouwmeester voor het beschikbaar stellen van Huis van Leusden en het ontbijt.
• Jumbo Whale en Jumbo Biezenkamp voor het ontbijt.
• Notaris Magnee van notariskantoor Spek en van den
Beld voor het bezegelen van de matches.
• Downtown Leusden voor alle hand en spandiensten.
• Mark van der Last (AV at Last) voor het leveren van de
microfoon en versterking in het eetwerkcafé.
• Intergamma voor het drukken van deze krant.
• De founders voor de (financiële) ondersteuning.
• De matchmakers en de opperstalmeester.
• Medewerkers van Lariks voor hun hulp.
• De serviceclubs.

Verbonden met Leusden
“We zijn sinds 2018 founder van de Matchbeurs omdat
we ons verbonden voelen met de gemeente Leusden.”
“Dat is ook niet vreemd, want we zijn al zeker zo’n 20 jaar
betrokken bij diverse projecten in de gemeente Leusden”,
vertelt Joost Mulder, directeur van Heijmans Vastgoed.
“Van renovatiewerkzaamheden in Alandsbeek tot de
metamorfose van De Biezenkamp en de nieuwbouw in
Maanwijk. Deze projecten realiseren we in samenwerking
met partners als Beweging3.0, Woningstichting Leusden
(WSL) en de gemeente.
Dankzij deze projecten hebben we Leusden goed leren
kennen. En dat is belangrijk. Want alleen in samenwerking
met de mensen en partijen die er al zijn; de omwonenden,
de ondernemers, de winkeliers en natuurlijk de toekomstige bewoners kunnen we een duurzame bijdrage leveren
aan de samenleving. Wij brengen met ons team dan ook
heel wat tijd in Leusden door. Sterker: er zijn weken dat ik
vaker in Leusden ben dan op kantoor in Amersfoort. Ook
verbinden wij ons graag aan lokale initiatieven zoals Proef

Al 10 jaar een match:

“Die grote smile is
zo geweldig”

De Biezenkamp en Dorpsgolf Leusden. Toen wij werden
benaderd met de vraag of we een rol wilden spelen in de
Matchbeurs, was het antwoord dan ook: ‘Ja natuurlijk!’.
Betrokken samenleving
Matchbeurs Leusden vind ik een mooi voorbeeld van
de betrokkenheid die zo typerend is voor de Leusdense
samenleving. Kijk wat er elk jaar mogelijk is dankzij het bij
elkaar brengen van vraag en aanbod. Ik ben er dan ook
trots op dat wij als Heijmans een bijdrage mogen leveren
aan de tot standkoming van deze succesvolle beursvloer.”

Samen mooi gemaakt. De bank op het plein in De Biezenkamp verwoordt wat er nodig is voor een succesvol project:
Samenwerking als basis voor mooie resultaten.

Dat het niet ging om plaatjes draaien, maar om het in
beweging krijgen van de bewoners door hen ten dans
te vragen, vond hij geen probleem. “Ik had al ja gezegd
en dan ga je natuurlijk gewoon. Bovendien: ik dans ook
graag, ik houd gewoon erg van muziek.”

Al vanaf 2008 is er een bijzondere match tussen EvertJan Bouvy en de Lisidunahof. Bouvy is jarenlang zelfstandig adviseur geweest en sinds dit jaar met pensioen. Maar deze bijzondere match kan hij niet loslaten:
Dansavonden voor jonge mensen met dementie die in
Lisidunahof wonen.

“We maken echt een feestje van deze avonden”
Janet: “Er wordt ook echt een feestje gemaakt van deze
avonden. De bewoners doffen zich helemaal op, de
mooiste kleren worden uit de kast gehaald. Mijn collega’s
combineren deze avonden dan ook geregeld met bijvoorbeeld een schoonheidsbehandeling of de kapper.”

Janet de Oude Mooi, coördinator welzijn en vrijwilligers,
vertelt over de historie van de match: “Deze dansavonden zijn ontstaan omdat er onder de jonge mensen met
dementie en hun naasten de wens leefde weer eens ouderwets uit te gaan. De dochter van de toenmalig activiteitenbegeleidster - Betty van de Weerd - speelde in een
band. Deze band verzorgde de livemuziek en dat was een
succes. Maar om de bewoners echt in beweging te krijgen
was er meer nodig. Reden voor Betty om een vraag uit
te zetten op de Matchbeurs: Vrijwilligers gevraagd voor
dansavonden”.

Naast het dansen met de bewoners op de dansavonden,
verzorgt Bouvy ook jaarlijks het “Lisidunahof in kerstsfeer
brengen.” Met een aantal van zijn buurmannen brengt hij
de gemeenschappelijke ruimtes en de gangen in kerstsfeer. En uiteraard komen de mannen begin januari terugom alles weer op te ruimen.

“Ik dans ook graag”
De Matchbeurs was destijds iets anders van opzet. Leden van de stuurgroep gingen met een lijstje met vragen
van maatschappelijke organisaties op pad om mogelijke
matches te inventariseren. Evert-Jan Bouvy weet het nog
goed: “De vraag van de Lisidunahof was wat vaag geformuleerd. Dat het ging om mensen met dementie was wel
duidelijk en ook dat het iets met dansavonden te maken
had. Omdat ik vroeger Disc-Jockey was, leek het me wel
leuk om tijdens die avonden de plaatjes te draaien”.
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Zingend door de gangen
Op de vraag waarom deze match al zo lang loopt, antwoord Bouvy: “Het is voor mij een goede combinatie. De
muziek, het dansen en de gezelligheid. Misschien juist
omdat ik in mijn familie en vriendenkring niet te maken
heb met dementie, heb ik niet die emotionele bagage. Dat
maakt dat ik er open en vrij mee om kan gaan. En het is
natuurlijk ontzettend dankbaar, het enthousiasme en de
grote smile die je op iemands gezicht ziet verschijnen. Aan
het einde van de avond, als we de bewoners weer naar
huis brengen, gaan ze soms nog zingend door gangen.”
Bouvy kent zijn pappenheimers inmiddels wel: “Er is bijvoorbeeld een balletdanseres, dan zie je ineens een been
zo omhoog gaan. Of een dame die wil elke keer met me
jiven, daar gaat ze dan helemaal in op. Prachtig om daar
onderdeel van uit te mogen maken.”
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AFAS
ARAG Rechtsbijstand
AssumDelft Advocaten NV
Bloemendal Bouw, Techniek en
onderhoud
Blue Orange Concept & Design
Bootsman Consultancy
Bruidmedia BV
De smaak van Ron
Efab.nl
Eline Rocks
Eikelboom & De Bondt
EY VODW
Gemeente Leusden
Groeiruimte
Haagsche Bluf Ballon
Heilbron
Heijmans Vastgoed
Hollandschepoffertjes.nl
Intergamma
Interly cKc
Neus voor contact
MKB verzekeren
Rabobank Amersfoort Eemland
RW Consulting
Tankwerkplaats ministerie van
Defensie
Schoonheidssalon Dorien
Schoonmaakbedrijf Succlean BV
Sesam Academie
Stichting Dans Leusden
Van Schoonhoven Infra BV
Verhoeve Advies BV
XCESS expertise center BV
XVIDIA*
ZPoint Leusden

Aanwezige serviceclubs
•
•
•
•

Ronde Tafel Leusden
Lionsclub Leusden
41 Club 128 Leusden
Rotaryclub Leusden

Politiek en bestuur
•
•

Burgemeester en wethouders
Raadsleden

Fondsenhoek

Vaak zijn handen, kennis of materialen voldoende om een project van
de grond te krijgen. Maar soms zijn
er ook gewoon financiële middelen
nodig. Dit jaar heeft de Matchbeurs
voor het eerst een speciale fondsenhoek ingericht, waar u informatie
vindt over de wijze van aanvragen,
voorwaarden en procedures. De volgende fondsen zijn aanwezig:
• Rabobank
• Fonds Samenlevingsinitiateven
• AFAS

Match aanbod 2019
AssumDelft Advocaten NV – We geven
eenmalig kortdurend juridisch advies
aan een vrijwilligersorganisatie of vereniging.
Bloemendal Bouw, Techniek en Onderhoud – Met ons personeel helpen
we graag met allerhande bouwwerkzaamheden, denk aan schilderen, maken,
herstellen, aansluiten. Zowel de uitvoering van de werkzaamheden als het ter
beschikking stellen van het materiaal
behoort tot de matchmogelijkheden.
Gevraagde tegenprestatie: Zonder
tegenprestatie geen match… een appeltaart bakken kan iedereen toch?
Blue Orange concept & Design – Van
brainstorm tot drukwerk: ik denk graag
met u mee en begeleid het hele proces.
Bootsman Consultancy - Graag stel
ik mijn financiële, fiscale en juridische
expertise ter beschikking aan een partij
met een vraagstuk op dit vlak.
De smaak van Ron – Als cateraar kook
ik graag een keer een avondmaaltijd
voor een groep hulpbehoevenden. Ik
kan de maaltijd alleen bereiden, maar
leuker is het als de doelgroep (al is het
beperkt) meehelpt met de bereiding.
Efab.nl – Met een groep vrijwilligers
kom ik dansen met jonge mensen met
dementie. Ook breng ik de Lisidunahof
weer volop in kerstsfeer.
Groeiruimte – Ik bied twee verschillende teamdagen aan. Eén teamdag met als
hoofddoel elkaar beter te leren kennen
en van elkaar te leren. En één teamdag
waarbij innovatie in onderwijs en zorg
centraal staat. Het betreft een dagdeel
waarin we open, creatief en kritisch
zijn. We komen tot nieuwe ideeën en
formuleren vervolgstappen zodat jullie
daadwerkelijk verder kunnen.
.
Haagsche Blufballon – Ik deel met enthousiasme en creativiteit schouderklopjes uit op een door u gekozen moment.
Zomaar een blauwe maandag of juist
iets te vieren? Een schouderklopje kan
altijd!
Heilbron – We hebben veel kennis op
het gebied van verzekeringen en adviseren u daar dan ook graag over. Daarnaast hebben we een prachtige ruimte
beschikbaar voor presentaties.

Hollandschepoffertjes.nl - Wij komen
graag met onze authentieke poffertjeskraam op een gezellig feest of activiteit
om gratis poffertjes uit te delen.
Interly CKC – Tijdens een snelkookpansessie tussen 17.00 en 23.00 bij ons
op kantoor helpen we u graag met het
oplossen van een vraagstuk. Denk aan
het vergroten van uw naamsbekendheid,
het werven van vrijwilligers en/of leden,
het aantrekken van nieuwe bezoekers
en/of het vormgeven van uw campagne.
Hierbij kan ook het ontwerpen van bijvoorbeeld een logo, huisstijl of website
worden verzorgd.
Gevraagde tegenprestatie: u verzorgt
de maaltijd tijdens deze sessie.
Neus voor contact – Mijn clownsnaam
is Bakkie. Met ondeugend, muzikaal en
fysiek spel kom ik graag cliënten met
dementie verrassen.
RW consulting – Op verschillende
gebieden kan ik coachen, processen
begeleiden of adviseren. Mijn kracht en
expertise liggen op de volgende terreinen: Samen Sturen; eigenaarschap en
gedeelde verantwoordelijkheid. Werkgeluk. Samen Wonen; nieuwe woonvormen
voor ouderen, naar Zweeds model.
Schoonheidssalon Dorien – Ik bied
een Beautymiddag aan in mijn salon of
op locatie, voor speciale groepen zoals
bijvoorbeeld mantelzorgers of mensen
met beperking.
Schoonmaakbedrijf Succlean BV –
We stellen eenmalig schoonmaakmiddelen beschikbaar voor een Leusdens
evenement.
We bieden één keer een grote schoonmaak aan bij een zorginstelling of een
Leusdens evenement.
Met ons personeel gaan we met plezier
een dagdeel op stap met hulpbehoevenden.
Gevraagde tegenprestatie: Vermelding
van ons bedrijf in persberichten, sociale
media en gebruik van ons logo tijdens
evenementen.
Sesam Academie – Met meer dan 80
vrijwilligers is er bij ons vast iemand
beschikbaar die mee kan denken over
uw specifieke vraagstuk. Onze vrijwilligers hebben onder andere kennis van
fondsenwerving, organisatieverandering
en het opstellen van vrijwilligersbeleid.
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Honkbalvereniging The Red Caps –
Allerhande onderhoud. Wie is in staat
professioneel onderhoud te plegen op
onze vereniging? Het is hard nodig en
onze vrijwilligers missen daarvoor de
juiste kennis.
Tegenprestatie: Wij zorgen jaarlijks
erg goed voor de medewerkers van de
bedrijven die ons komen assisteren.

Vervolg aanbod

Match vragen 2019

Stichting Dans Leusden – Het gaat
goed met de stichting en daarom doen
we graag iets terug voor Leusden. We
bieden één dansworkshop aan voor
een leuke club.
Verhoeve Advies BV – Wij hebben een
aantal leaseauto’s beschikbaar die we
kunnen inzetten. We steken ook graag
onze handen uit de mouwen voor allerhande klussen of activiteiten.
Ronde Tafel Leusden – Op een zaterdagmiddag in mei of juni 2020 verzorgt
de Daklozencommissie van de Ronde
Tafel Leusden graag een middag met
een gevarieerd programma waarin
bijzondere auto’s (20 youngtimers en
klassiekers) centraal staan. Denk aan
een quiz over de auto’s, mogelijkheid
tot het maken van een ritje, een drankje
en een hapje én een aardigheidje voor
alle deelnemers.
XCESS Expertise center BV – Ik help u
graag met het opzetten van een website en kan een oude laptop of andere
IT apparatuur leveren.
XVIDIA* - We bieden een foto- en
video reportage en/of presentatie aan,
eventueel inclusief 360 panorama fotografie. We hebben ook mogelijkheden
om een 3D Virtual Reality Tour, Google
street view tour of een Promofilm of
animatie te maken.
Gevraagde tegenprestatie: Publiciteit,
eenmalige inzet van een copywriter/
tekstschrijver (Nederlands, Engels) of
LinkedIn/Instagram goeroe.

Categorie Handen uit de
mouwen
Basisschool De Bongerd – Houten
boom. Wij zijn op zoek naar iemand
die een houten Bongerdboom kan
timmeren voor onze school.
Tegenprestatie: In overleg kunt u gebruikmaken van een ruimte in Atria.
Basisschool KlA4 – Koken met kids.
Wij vinden het belangrijk dat onze
leerlingen leren koken. Wie biedt hulp
bij het geven van kooklessen bij ons op
school?
Tegenprestatie: In overleg kunt u gebruik maken van een ruimte in Atria.
Basisschool KlA4 – De tuin in. Groep
5 krijgt bij ons lessen in de moestuin.
Uw hulp kunnen wij goed gebruiken.
Tegenprestatie: In overleg kunt u gebruikmaken van een ruimte in Atria.
Basisschool KlA4 – Ombouw gft
bakken. Bent u handig en kunt u een
ombouw realiseren voor de gft bakken
die buiten het schoolgebouw staan?
Wij komen graag met u in contact.
Tegenprestatie: In overleg kunt u gebruikmaken van een ruimte in Atria.
Duwgroep Leusden / AutoMaatje.
Nieuwe automaatjes. Chauffeurs
voor ons project Automaatje zijn zeer
welkom.
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KNV EHBO afdeling Leusden – Menskracht. In het najaar/winter van 2020
verhuizen we naar de nieuwbouw van
IKC Berkelwijk. Enige ondersteuning bij
het overbrengen van onze, soms zware,
materialen in de vorm van menskracht
en/of steekkarren is wenselijk.
Tegenprestatie: Nakijken, controleren
en vervangen van materialen in EHBO/
BHV koffers van een bedrijf. Voorlichting over EHBO / Reanimatie.
Kr8vanSport – Hulp bij hardloop
evenement KidsRun Leusden. Maak
samen met ons dit evement mogelijk voor alle basisschoolleerlingen
in Achterveld en Leusden. Denk aan
opbouwen en opruimen van looproute, of helpen tijdens de loop. Ook met
het beschikbaar stellen van materialen
maakt u ons blij.
Leusder Handbal Vereniging (LHV)
– Helpende handen bij aanleg beach
sportveld. We zoeken hulp bij het vervoeren en aanleggen van het zand en
het afzetten van het veld met boarding.
Tegenprestatie: Een beach-handbalclinic of gebruik van het veld voor een
sporttoernooi.
Motorsportvereniging SALZ – Menskracht. Op dit moment is er te veel
werk voor te weinig vrijwilligers binnen
onze vereniging. Er is behoefte aan
mensen die op de volgende vlakken
ondersteuning kunnen bieden: kantinediensten, baanonderhoud, juryleden (tijdwaarneming), EHBO, ICT. Ook
iemand die kan meedenken over het
werven van vrijwilligers is zeer welkom.
Tegenprestatie: Wij kunnen in ruil bijvoorbeeld een jaarlang kosteloos een
advertentie plaatsen in ons clubblad,
dat 4 x per jaar uitkomt.
Oranjevereniging Leusden – Collectanten. Wie helpt ons met collecteren
voor onze vereniging op deze feestelijke dag?
Tegenprestatie: Reclame op onze site
en in ons boekje.
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RK Kerk St.Jozef te Achterveld –
Planten en boompjes. Voor een mooier aanzien zijn wij op zoek naar nieuw
plantgoed voor op en bij ons parochiekerkhof. Door de recente twee droge
zomers zijn er veel struiken/boompjes
gesneuveld.
Stichting Amerpoort (Locatie De
Smederij) – Kersenbloesem. Wij willen
graag een Kersenbloesem-boompje
(Prunus Accolade) planten in onze
binnentuin om de werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking
mooier te maken. Wie kan ons hierbij
helpen?
Tegenprestatie: Wij gaan wekelijks
papier prikken in de buurt rondom de
Smederij en creëren zo een schone
leef- en werkomgeving.
Stichting De Deel – Opknapbeurt
huiskamers. Stichting de Deel is een
burgerinitiatief van de bewoners van
appartementencomplex Groenhouten.
Vooral seniore bewoners en omwonenden wordt een huiskamer geboden
waar o.a. koffie wordt gedronken, spelletjes worden gespeeld, bewegingsoefeningen worden gedaan en interessante lezingen worden georganiseerd. Wie
helpt ons bij het opknappen van twee
kleine huiskamers? Het gaat met name
om behang en schilderwerk. Materiaal
wordt vergoed door de eigenaar.
Tegenprestatie: U kunt een dagdeel
gebruikmaken van de Deel (ruimte voor
ongeveer 35 personen).
Stichting De Groene Belevenis –
Werkbank met afdak. Kinderen die
bij de Struintuin moestuinlessen volgen
hebben een werkbank met afdakje
nodig. Wij zoeken een groepje mensen
die de bank als gezellige activiteit in
elkaar willen zetten.
Tegenprestatie: Graag vermelden we
uw hulp op social media, onze website
en in onze nieuwsbrief. Ook kan uw bedrijf voor een activiteit onze Struintuin
gebruiken. Van de klusactiviteit maken
we uiteraard een gezellige dag!
Stichting Fort33 – Ondersteuning
maatschappelijke projecten. Wie
levert een bijdrage aan maatschappelijke projecten die in Fort33 gegeven
(kunnen) worden? Dit kan zowel in
materiële zin als dmv vrijwilligersondersteuning.
Tegenprestatie: Gebruik maken van de
faciliteiten van Fort33 (bar en podium).

Stichting Opgeruimd Leusden –
Schoonhouden bedrijfsomgeving.
Door één of meerdere keren per jaar
een rondje te lopen rondom uw eigen
bedrijfspand houden we samen Leusden schoon. Een opruimrondje heeft
veel voordelen: de omgeving wordt
zwerfafvalvrij gemaakt, je kunt samen
met collega’s even lekker een frisse
neus halen in de (lunch)pauze, je bent
in beweging en even los van het werk.
Kleine moeite, grootse resultaten.
Tegenprestatie: Een schoon Leusden.
Stichting Schoolvoetbaltoernooi
Leusden Achterveld – Extra handen.
Helpen jullie mee? Met alle vrijwilligers
maken we er ieder jaar weer een onvergetelijk schoolvoetbaltoernooi Leusden
en Achterveld van. Toch is dit niet vanzelfsprekend en hebben we hard extra
handen nodig. Denk aan foto’s maken,
doeltjes klaar zetten, helpen met de
inschrijvingen of in de organisatie, een
wedstrijd fluiten.
Tegenprestatie: Vermelding op schoolvoetbal.nl, in ons programmaboekje, op
social- en evt. andere media. Ook bent
u van harte welkom op de toernooidag
zelf (28 april 2020).
Stichting SportXperience Leusden –
Kinderen laten bewegen. De stichting
heeft tot doel: meer sport en bewegen
op basisscholen in Leusden. Kinderen
meer bewegingsvaardigheden bijbrengen en kennis laten maken met diverse
sporten. I.s.m. de Sportacademie
Amersfoort wordt een sport & beweegprogramma aangeboden. Inmiddels
doen hieraan 7 scholen (ca. 800 leerlingen) en 7 sportverenigingen mee. Wij
zijn op zoek naar: Deelnemende sportverenigingen en -organisaties voor de
SportXperience; Personen/organisaties/
verenigingen die bijzondere sportvormen kennen en willen organiseren;
Begeleiding van studenten van de
Sportacademie.
Mogelijke tegenprestaties: Het geven
van een sportclinic – vermelding van
uw bedrijf op onze website – een door
studenten georganiseerd beweeguur
voor uw bedrijf – een georganiseerd
bedrijfsuitje of kinderfeestje (tegen
geringe bijdrage) – een mooie bos
bloemen of lekkere taart.
Stichting Vier Het Leven – Helpende handen. Tijdens onze matinee
voorstelling op zondag 22 december
kunnen wij uw hulp goed gebruiken

(denk aan gasten ontvangen, jassen ophangen, attenties uitdelen).
Tegenprestatie: In overleg, denk aan
gratis adverteren in ons programmaboekje en op onze website.
Stichting Vier Het Leven – Vervoer
van onze gasten. Gelukkig weten
steeds meer gasten (ook rolstoelgebonden) ons te vinden. Het vervoer daarentegen is lastiger. Wie helpt ons aan
geschikt vervoer zodat we alle gasten
tegelijk kunnen vervoeren. Dan hoeven
de rolstoelgebonden gasten niet apart
te reizen en ontstaat er onderweg al
een feestelijke stemming.
Tegenprestatie: In overleg, denk aan
gratis adverteren in ons programmaboekje en op onze website.
VVCL, Vereniging Volkstuin Complexen Leusden – Depot voor tuinafval. Wie assisteert ons bij het aanleggen van een Depot zodat we ter plekke
ons groene tuinafval kwijt kunnen?
Tweedehands materiaal hiervoor is zeer
welkom!
Tegenprestatie: Komend jaar mag u
groente en fruit uit eigen tuin bij onze
leden halen. Daarnaast vermelding van
de ondersteuning middels publicatie
op ons terrein en in onze Nieuwsbrief.
VVV Leusden – Een dagje helpen bij
de Eéndaagse van Leusden. Alle hulp
is welkom, denk aan catering, verkeersregelaars en EHBO-vrijwilligers. Samen
maken we er een mooie 2e EénDaagse
van!
Tegenprestatie: Beleef Leusden met de
inspiratiekaart.
Woonzorgcentrum ’t Hamersveld –
Opknapbeurt tuintafel. Op de begane
grond in ’t Hamersveld bevindt zich
onze huiskamer Koetshuis. Hier worden
bewoners ontvangen die er baat bij
hebben in deze setting de dag door
te brengen. Binnen zijn we al begonnen met het extra gezellig en huiselijk
te maken. Buiten is een opknapbeurt
welkom. Denk aan bloemen, planten en
kruiden voor op onze tuintafel.
Tegenprestatie: Uw bedrijf is welkom
voor een potje jeu de boules, inclusief
een hapje en drankje. Of: Drie keer per
jaar is er een mooi concert met licht
klassieke muziek op zondagmiddag. 10
medewerkers uit uw bedrijf zijn welkom
om dit concert te komen beluisteren.
Catering inbegrepen.
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Zonnebloem Leusden – Vervoer. Voor
onze gasten met een lichamelijke beperking zijn wij op zoek naar vervoer.
Tegenprestatie: Publiciteit voor uw organisatie en natuurlijk de dankbaarheid
van onze gasten.

onze vrijwillige chauffeurs een leuk
uitje? Bijvoorbeeld een rondleiding in
het nieuwe Afas gebouw. Of gezellig
bowlen met alle chauffeurs.
Tegenprestatie: wij verzorgen een rit
voor u met onze eigen auto.

Zorgcentrum Lisidunahof – Terrassen
voorjaarsklaar. Wie vult de plantenbakken en maakt daarmee de terrassen
van onze dagbehandeling voor jonge
mensen met dementie voorjaarsklaar?
Tegenprestatie: We bakken voor de
groenwerkers een appeltaart.

Bibliotheek Eemland, locatie Leusden
– Uitje op dinsdag. Voor onze 25 Taalcoaches en hun Taalmaatjes zoeken wij
een leuke ‘doe-activiteit’ of workshop
op een dinsdagochtend. Bijvoorbeeld
bowlen, schilderen, bloemschikken.
Tegenprestatie: Gratis bezoek aan een
activiteit van Bibliotheek Eemland.

Zorgcentrum Lisidunahof – Terrassen
en tuinen winter-/voorjaarsklaar. Wie
maakt de tuinen en terrassen van onze
Woongroep Henschoten klaar voor de
winter en het voorjaar?
Tegenprestatie: We bakken twee heerlijke appeltaarten en/of cakes voor u.
Zorgcentrum Lisidunahof -Terrassen en tuinen voorjaarsklaar. Ook
onze Woongroepen Alandsbeek en
Den Treek beschikken over terrassen
en tuinen waar het een en ander moet
gebeuren: oude planten eruit, tegels
schoonmaken etc. Kunnen we op u
rekenen?
Tegenprestatie: Ontvangst met koffie
en thee en taart voor de helpers, verder
goede verzorging van “natje en droogje” tijdens de hulp.

Bibliotheek Eemland, locatie Achterveld – Leuke doe-activiteit. Voor onze
16 vrijwilligers van Bibliotheek Achterveld zoeken wij een leuke ‘doe-activiteit’ of workshop als dank voor hun
inzet. Bijvoorbeeld bowlen, schilderen,
bloemschikken o.i.d.
Tegenprestatie: Zie vorige vraag.
Dagbesteding Blommendal Welzin –
Vrijwilligersuitje. Verwent u onze vrijwilligers met een leuk uitje? Ze hebben
het verdiend!
Tegenprestatie: Een zelfgebakken appeltaart. Reclame op social media.
Dagbesteding Blommendal Welzin –
Kerstmarkt. Wie neemt onze cliënten
een middagje mee naar de kerstmarkt
van Eurofleur?
Tegenprestatie: Een zelfgebakken appeltaart. Reclame op social media.
Huiskamer van Leusden – Aandacht
voor onze vrijwilligers. Graag zetten
wij onze vrijwilligers een keer in het
zonnetje. Wie heeft een leuk idee en
helpt ons bij de uitvoering hiervan?
Tegenprestatie: PR voor uw organisatie.

Categorie Samen genieten
Aanzien BV – Aan de slag. Wij zoeken
een leuke dagbesteding in Leusden
voor enkele cliënten die graag hun
handen uit de mouwen steken.
Tegenprestatie: Wij bieden onze locatie
(woonkamer) aan in Leusden voor
diverse gelegenheden.
Automaatje Achterveld – Uitje voor
de automaatjes. Wie verzorgt voor
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King Arthur Groep – Gezelligheid.
King Arthur groep biedt o.a. activiteiten
aan mensen met dementie. Wie biedt
onze deelnemers extra gezelligheid
door bijvoorbeeld een uitje of een
mooi concert te organiseren, een lekker
kopje koffie of mooie plantjes voor
in de tuin. En misschien heeft u een
leuke hobby die u kunt delen met onze
gasten?
Leusder Handbal Vereniging (LHV) –
Gebruikers beach sportveld. Tussen
april en augustus 2020 wil de LHV voor
de eigen leden en andere sportaanbieders een tijdelijk beach sportveld

realiseren op het 2e handbalveld op
het Burgemeester Buiningpark. Heeft u
interesse om dit veld te gebruiken dan
komen we graag met u in contact.
Tegenprestatie: Een beach-handbalclinic of gebruik van het veld voor een
sporttoernooi.
Muziekvereniging Door Wilskracht
Sterk – Fris, sap en hapjes. In 2020
bestaan wij 85 jaar. Wij vieren dit met
een jubileum/reuniëconcert in de vorm
van een dinershow. Hiervoor zijn we op
zoek naar flessen frisdrank, pakken sap,
koekjes, nootjes, chips en koude hapjes.
Kunt u dit voor ons verzorgen?
Tegenprestatie: Graag treden we met
ons dweilorkest/drumband/evenementband bij u op. Maar u kunt ook
deelnemen aan de workshop ‘Leer
een instrument spelen in 3 dagen’ en
daadwerkelijk meedoen aan het jubileumconcert.
Ontmoetingscentrum De Klepper
– Koken voor een groep. Elke zaterdagavond worden er activiteiten
georganiseerd voor mensen met een
verstandelijke beperking. Wie wil op
een zaterdag samen met onze eigen
vrijwilligers voor ongeveer 35 bezoekers een lekkere maaltijd koken?
Samenspraak Gilde Leusden – Uitje
voor de taalcoaches. Wij gunnen onze
taalcoaches een uitje in de buurt van
Leusden. Welke organisatie of welk
bedrijf kan een leuke activiteit van 1
dagdeel voor ons verzorgen?
Tegenprestatie: Wij komen vertellen over het werk van Samenspraak
Leusden; wat doet een taalcoach; hoe
verlopen de contacten met anderstaligen; wat zijn de resultaten.
Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden (SOL) – Aankleding
bijeenkomst. De SOL is een samenwerkingsorganisatie van drie seniorenbonden. Samen behartigen wij de belangen
van senioren in de gemeente Leusden
en organiseren wij voor de leden informatiebijeenkomsten rondom actuele
thema’s. In het voorjaar van 2020 willen
we een informatieve en gezellige
bijeenkomst organiseren voor onze
leden. We hebben drie wensen: lekkere
borrelhapjes, een leuke spreker, en
gezellige muzikale omlijsting. Wie helpt
ons er een mooie dag van te maken?
Tegenprestatie: Vermelding van uw organisatie in het verslag van de bijeen-
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Vervolg categorie Samen genieten
komst, op de website en in de nieuwsbrieven van de drie ouderenbonden.

rolstoeldansen organiseren. Wie kan
het rolstoeldansen begeleiden en heeft
leuke ideeën om deze middag extra
feestelijk te maken? Om genoeg ruimte
te hebben, zoeken we een beschikbare zaal in de buurt van ’t Hamersveld,
bijvoorbeeld de Marcuskerk.
Tegenprestatie: Uw bedrijf is welkom
om een potje jeu de boules te komen
spelen. Inclusief hapje en drankje. Of:
3 keer per jaar is er een mooi concert
met licht klassieke muziek op zondagmiddag. 10 medewerkers uit uw bedrijf
zijn welkom om dit concert te komen
beluisteren. Catering inbegrepen.

Voedselbank Leusden – Oliebollen.
Met een lekkere oliebol of poffertjes
bij de koffie doet u onze 60 vrijwilligers
een groot plezier tijdens de eindejaarsbijeenkomst.
Tegenprestatie: Vermelding van de
feestelijke hapjes en de gulle gever in
onze nieuwsbrief en op Facebook.

Woonzorgcentrum ’t Hamersveld
– Lekker visje. Een visje gaat er bij de
liefhebber altijd wel in. En liefhebbers
zijn er genoeg in ’t Hamersveld. Vis
smaakt naar meer en is gezond. Wie regelt een viskraam voor ons? Wij vissen
niet graag achter het net...
Tegenprestatie: Zie boven

Voedselbank Leusden – BBQ de luxe.
Met drankjes, stokbroden, sauzen en
toetjes wordt ons tweejaarlijkse BBQfeest voor onze 60 vrijwilligers onvergetelijk. Maakt u dit mogelijk?
Tegenprestatie: Vermelding van de
gulle gever in onze nieuwsbrief en op
Facebook.

Woonzorgcentrum ’t Hamersveld
– Alle Hens aan dek. Wij zoeken in de
zomer van 2020 graag verkoeling onder de bomen bij het Henschotermeer.
Onze bewoners kunnen dan genieten
van spelende kinderen en een plek aan
het water. We hebben twee bussen (8
personen per bus) beschikbaar. Een
lekkere picknick aan het meer maakt
het helemaal af. Wie maakt dit voor ons
mogelijk?
Tegenprestatie: Zie boven

Welzin – Uitje voor onze vrijwilligers. Wie bezorgt onze vrijwilligers een
gezellige dag als dank voor hun inzet?
Ideeën zijn welkom!
Wijkvereniging Leusden ZeT – Aankleding Wijkfeest Vier de Lente.
Op zaterdag 28 maart 2020 is het tijd
voor Vier de Lente! Het wijkfeest in
Leusden-Zuid en Tabaksteeg. Kun jij
ons helpen aan: een springkussen, een
bijzondere attractie, Hollandse Spelen,
een poffertjeskraam, mobiele toiletwagen of bloemzaad om de wijk nog
fleuriger te maken? Andere ideeën zijn
welkom!
Tegenprestatie: Pr voor uw organisatie
in Leusden-Zuid en Tabaksteeg via onze
website, social media en een speciale
vermelding in de wijkkrant. Daarnaast
deelname aan een proeverij naar keuze
(o.a. bier, wijn) georganiseerd door
twee enthousiaste wijkbewoners.
Woonzorgcentrum ’t Hamersveld –
Rolstoeldansen. Wij willen voor onze
bewoners in rolstoel én onze rolstoelafhankelijke buurtgenoten een middagje

een geweldige ervaring zijn.
Tegenprestatie: We plaatsen foto’s
op Facebook van deze gebeurtenis
met vermelding van de naam van uw
organisatie.
Zonnebloem Achterveld – Lunch
tijdens scootmobieltocht. Van toeren krijg je trek! Graag komen wij in
contact met een organisatie die een
lunch voor ongeveer 16 deelnemers wil
verzorgen.
Tegenprestatie: We maken foto’s van
deze tocht en de lunch en zullen deze
met vermelding van uw naam plaatsen
op Facebook.
Zonnebloem Leusden – Verwenmoment. Wij zijn erg blij met onze vrijwilligers. Wie biedt hen een gezellige
lunch, diner of uitje aan.
Tegenprestatie: Publiciteit voor uw organisatie en natuurlijk de dankbaarheid
van onze gasten.
Zorgcentrum Lisidunahof – Muzikale middag. Met een optreden van
leerlingen van de muziekschool op een
vrijdagmiddag doet u de bezoekers van
onze dagbehandeling voor Jonge mensen met dementie een groot plezier!
Tegenprestatie: De muzikale leerlingen zullen ontvangen worden met een
drankje en hapjes.

Woonzorgcentrum St. Joseph in
Achterveld – Ondersteuning bij uitjes
of klussen. Activiteiten, middelen en/of
ondersteuning die het leven van onze
oudere bewoners nog aangenamer maken, daar doet u ons een groot plezier
mee. Denk aan wandelen, knutselen,
koken en/of samen eten, klusjes in huis.
Tegenprestatie: In overleg met de aanbieder. Bijvoorbeeld publiciteit en/of
heel veel gezelligheid bij de activiteit.
Zonnebloem Achterveld – Filmpje
pakken. Graag gaan wij een keer met
onze gasten naar de bioscoop. Met 20
toegangskaartjes doet u ons een groot
plezier!
Tegenprestatie: Reclame voor uw organisatie op Facebook (foto plaatsen).
Zonnebloem Achterveld – Een
avondje theater. Wie biedt 12 Zonnebloemgasten (incl. begeleiding) een
bezoek aan een musical aan? Dat zou
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Historische Kring Leusden – Lamineerapparaat. Voor het lamineren van
foto’s voor onze exposities zoeken wij
een lamineerapparaat. Heeft u er nog
eentje staan?
Tegenprestatie: Jubilerende verenigingen/organisaties mogen één van onze
vitrines gebruiken als expositieruimte.

Categorie Spullen en ruimtes

Automaatje Achterveld – Chauffeurs
in het nieuw. Met nieuwe bloezen
voor onze vrijwillige chauffeurs zijn wij
erg geholpen!
Tegenprestatie: Wij verzorgen een rit
voor u met onze eigen auto.
Basisschool KlA4 – Gezellig zitje op
school. Meubels voor de teamkamer
zoals banken en tafels – denk aan la
place – staan nog op onze verlanglijst.
Kunt u ons hieraan helpen?
Tegenprestatie: In overleg kunt u gebruikmaken van een ruimte in Atria.
Bron – Tweedekans computer. Wij
zouden in de Bron heel graag een
computer willen hebben zodat onze
bezoekers b.v. mail of woningnet kunnen checken. Heeft u nog een printer
over dan is die ook zeer welkom!
Tegenprestatie: Tijdens de koffie-ochtenden of andere activiteiten heten we
iedereen van harte welkom voor een
gratis bakkie en een koekje. Op deze
wijze kom je laagdrempelig in contact
met Leusdenaren.
Bron – Stoelen voor de stamtafel.
De huidige stoelen zijn hard en laag
volgens onze bezoekers. Wie helpt
ons aan 8-10 andere stoelen die beter
zitten?
Tegenprestatie: U mag een keer gratis
gebruikmaken van onze locatie voor
een bijeenkomst oid.
Dagbesteding Blommendal Welzin –
Een oventje. Wie maakt onze cliënten
blij met een bakoventje zodat we lekker
koekjes en taarten e.d. kunnen bakken?
Tegenprestatie: Een zelf gebakken
appeltaart. Reclame op social media.
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Historische Kring Leusden – Opslagruimte expositiepanelen. Wie stelt
een ruimte beschikbaar die wij mogen
gebruiken voor het opslaan van onze
expositiepanelen?
Tegenprestatie: Jubilerende verenigingen/organisaties mogen één van onze
vitrines gebruiken als expositieruimte.
Huiskamer – Huiskamer in beeld.
Met banners vergroten we onze zichtbaarheid in Leusden. Adopteert u een
banner? In overleg met de stuurgroep
bepaalt u waar deze geplaatst wordt.
Tegenprestatie: PR voor uw organisatie
Jeu de Boulesclub De Hakhorst –
Nieuwe verlichting. De verlichting van
de kantine is dringend aan vervanging
toe. Voorziet u de ruimte van energiezuinige lampen?
Tegenprestatie: Jeu de Boulesclub De
Hakhorst biedt het gebruik van de boules-hal aan. In de zomer kan men bij
slecht weer de binnenbanen gebruiken.
Jeu de Boulesclub De Hakhorst –
Buffettafels. De twee (verouderde)
buffettafels tonen gebreken en zijn
daarom aan vervanging toe. Heeft u
nog een paar goede staan?
Tegenprestatie: Zie boven

verzorgen van de dieren. Een uitnodiging voor onze jaarlijkse Dierenvalleidag!
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Vervolg categorie Spullen en ruimtes

Knotgroep Leusden – Brandstof voor
de motorzaag. Meestal knotten we
met een handzaag, maar waar dat niet
gaat wordt een motorzaag ingezet. Wie
stelt de benodigde benzine beschikbaar?
Tegenprestatie: Een ochtend natuurwerkzaamheden door de hele knotgroep.

Leusdens Mannenkoor – Strak in het
pak. Het Leusdens Mannenkoor neemt
al vele jaren een vaste plaats in binnen
Cultureel Leusden. De burgemeester
van Leusden is beschermheer. U doet
onze koorleden een groot plezier met
een vernieuwde kledingoutfit met een
goede uitstraling.
Tegenprestatie: Wij bieden naamsbekendheid op lokaal, regionaal en
landelijk gebied middels artikelen,
posters, flyers, websites, media e.d. Tevens bieden wij optredens voor diverse
gelegenheden, een cursus/workshop
(koor)zang, vrijkaarten, kortingen e.d.
en natuurlijk prachtige traditionele en/
of moderne zang en muziek ter ontspanning.

Knotgroep Leusden – Nieuwe zaagbladen voor de motorzaag. Botte bladen knotten niet best…Helpt u ons aan
een paar scherpe, nieuwe zaagbladen?
Tegenprestatie: Zie boven

Leusdens Mannenkoor – Repetitieruimte. Wie heeft een goede ruimte
voor ongeveer 45 personen met een
goede akoestiek beschikbaar?
Tegenprestatie: Zie boven

KNV EHBO afdeling Leusden – Weerbestendige kleding. Deze kleding is
onmisbaar tijdens onze hulpverleningsactiviteiten in Leusden. Wie helpt ons
hieraan?
Tegenprestatie: Nakijken, controleren
en vervangen van materialen in EHBO/
BHV koffers van een bedrijf. Voorlichting mbt EHBO / Reanimatie.

Leusdens Mannenkoor – Geluidsversterkende apparatuur. U doet ons
een groot plezier met nog bruikbare
geluidsversterkende apparatuur.
Tegenprestatie: Zie boven.

Kinderboerderij Dierenvallei Leusden
– Droge geit. Wie heeft of maakt een
kleine schuilhut van douglashout voor
onze geit zodat ze droog kan staan?
Geiten kunnen slecht tegen regen.
Tegenprestatie: Zie boven

Jeu de Boulesclub De Hakhorst –
Kassa. Om het rekenwerk achter de bar
te vergemakkelijken zijn wij dringend
op zoek naar een eenvoudig werkende
kassa. Momenteel doen we nog aan
hoofdrekenen.
Tegenprestatie: Zie boven.

Lariks Zorg en Welzijn – Sportmaterialen geschikt voor mensen met een
beperking. Er is behoefte aan (aangepaste) sportmaterialen zodat we sporten beweeglessen op maat kunnen
geven aan mensen met een beperking
(o.a. chronisch zieken, mensen met
niet aangeboren hersenletsel/CVA, MS,
kanker, reuma). Wie helpt ons?
Tegenprestatie: Presentatie over visie
op bewegen met een beperking vanuit
een niet-gehandicapt perspectief.

Kinderboerderij Dierenvallei Leusden – Hek hooizolder. De dierenvallei
is de kinderboerderij bij mfc Atria. De
kinderen van de scholen verzorgen de
dieren op doordeweekse dagen (in de
weekenden en vakanties doen ouders
en vrijwilligers dit). Ter bescherming
van de verzorgkinderen vragen wij een
hek voor de hooizolder in de stal. Vallen voorkomen, is beter dan genezen.
Tegenprestatie: Rondleiding op onze
kinderboerderij of meehelpen met het

Lariks Zorg en Welzijn – Sportfaciliteiten. Beschikt u over sportfaciliteiten
die wij onder begeleiding van een
professional mogen gebruiken voor
speciale doelgroepen? Denk bijvoorbeeld aan mensen met een fysieke
beperking.
Tegenprestatie: Mensen die binnen uw
organisatie zijn uitgevallen kunnen wij
een beweegactiviteit aanbieden met
als gevolg snellere reintegratie en een
gezondere leefstijl.

Leusder Handbal Vereniging (LHV)
– Beach sportveld. Tussen april en augustus 2020 wil de LHV voor de eigen
leden en andere sportaanbieders een
tijdelijk beach sportveld realiseren op
het 2e handbalveld op het Burgemeester Buiningpark. Maakt u dit voor ons
mogelijk?
Tegenprestatie: Een beach-handbalclinic of gebruik van het veld voor een
sporttoernooi.
Make&Mend – Presentje voor onze
vrijwilligers. Onze 10 vrijwilligers
gunnen wij rond Kerst een attentie als
dank voor hun inzet. Bijvoorbeeld een
klein cadeautje maar ook samen ergens
koffie drinken met wat lekkers wordt
erg gewaardeerd.
Tegenprestatie: Een workshop in ons
textielatelier voor max. 10 personen.
Samen maken we een milieuvriendelijk
katoenen tasje; handig voor onverwachte boodschappen.
Muziekvereniging Door Wilskracht
Sterk – Spoelbak en biertafels. In
2020 bestaan wij 85 jaar. Wij vieren dit
met een jubileum / reuniëconcert in de

vorm van een dinershow. Wie heeft
een mobiele spoelbak (met of zonder
biertap) en lange banken met tafels
(biertafels) te leen?
Tegenprestatie: Graag treden we met
ons dweilorkest/ drumband/evenementband bij u op Maar u kunt ook
deelnemen aan de workshop ‘Leer een
instrument spelen in 3 dagen’ en meedoen met het jubileumconcert.
Oranjevereniging Leusden – Prijsjes
voor Koningsdag. Wie maakt ons blij
met prijzen voor de bingo en het rad
van fortuin? Tegenprestatie: Reclame
op onze site en in ons boekje.
Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden (SOL) – Locatie. De
SOL is een samenwerkingsorganisatie
van drie seniorenbonden. Gezamenlijk
behartigen wij de belangen van de senioren in de gemeente Leusden en organiseren wij voor de leden informatiebijeenkomsten rondom actuele thema’s.
In het voorjaar van 2020 willen we voor
de leden opnieuw een informatieve
en gezellige bijeenkomst organiseren.
Beschikt u over een mooie locatie die
wij hiervoor mogen gebruiken?
Tegenprestatie: Vermelding van uw
organisatie in het verslag van de bijeenkomst die op de website en nieuwsbrieven van de drie ouderenbonden
geplaatst wordt.
St. Jozefkerk Achterveld – Driekoningenkostuums voor Kerstverhaal. Wie
doet ons een groot plezier en zorgt ervoor dat onze drie koningen er piekfijn
bijlopen? Ons Kerstconcert is zonder
kaartverkoop en daardoor voor iedereen toegankelijk. Wij vragen slechts een
vrijwillige bijdrage achteraf.
Tegenprestatie: Gratis rondleiding door
onze zojuist gerestaureerde kerk in
Achterveld.

St. Jozefkerk Achterveld – Accessoires zoals parels. Decoratie en aankleding voor het Kerstverhaal is van harte

welkom!
Tegenprestatie: Zie vorige vraag.
Stichting De Groene Belevenis – Materiaal voor werkbank en afdak. Kinderen die bij de Struintuin de moestuinlessen volgen hebben een werkbank
nodig. Wij zijn op zoek naar materiaal
voor de bank en het afdak erboven
(hout, dakpannen oid).
Tegenprestatie: Graag vermelden we
uw hulp op social media, onze nieuwsbrief en website. Ook kan uw bedrijf
voor een activiteit onze Struintuin
gebruiken.
Stichting Fort33 – Virtual Reality
bril(len). Wie stelt deze brillen beschikbaar om kinderen/jongeren met een
verstandelijke beperking en/of autisme
aan te zetten tot bewegen.
Tegenprestatie: PR voor uw organisatie
in gemeente Leusden en regio en de inzet van VR-mogelijkheden om mensen
zowel in beweging te brengen als zich
te laten ontspannen.
Stichting Fort33 - Materiaal voor
muziekstudio. Leusdense jongeren
waarvoor een muziekschool of professionele studio te duur zijn, kunnen bij
Fort33 kosteloos hun talenten ontwikkelen, hun zelfvertrouwen vergroten,
leren zichzelf te uiten en samenwerken.
Voor het beginnen van deze studio
hebben we materiaal nodig, zoals een
goede laptop, software, een keyboard,
monitorboxen en een microfoon met
toebehoren.
Tegenprestatie: Een speciaal gemaakt
lied voor en over de organisatie die ons
helpt.
Stichting Opera Leusden – Opera in
2020. Welke bedrijven helpen ons bij
het realiseren van een opera in 2020?
Tegenprestatie: Een aantal toegangskaarten voor de opera.
Stichting Schoolvoetbaltoernooi
Leusden Achterveld – Kleine presentjes. Wij bieden 750 deelnemende kinderen van 14 basisscholen een
sportieve dag in de meivakantie. Graag
geven wij alle kinderen een kleinigheidje als herinnering aan deze dag.
Tegenprestatie: U kunt uw bedrijfslogo
plaatsen op de gesponsorde artikelen.
Vermelding op schoolvoetbal.nl, in ons
programmaboekje, op social media en
eventueel andere media. Ook bent u
van harte welkom op de toernooidag.
(28 april 2020).
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Stichting Schoolvoetbaltoernooi
Leusden Achterveld – Bekers. De
prijzen worden overhandigd door een
bijzondere prijsuitreiker. De 5 leeftijdsklassen krijgen een gouden, zilveren of
bronzen beker en medaille. Welk bedrijf
verbindt zijn naam aan onze organisatie en regelt bekers voor de winnende
teams?
Tegenprestatie: Zie de vorige vraag.
Stichting Schoolvoetbaltoernooi
Leusden Achterveld – Medailles. De
5 leeftijdsklassen krijgen een gouden,
zilveren of bronzen beker en medaille. Wie verzorgt medailles voor de
winnende teams? De prijzen worden
overhandigd door een bijzondere
prijsuitreiker.
Tegenprestatie: Zie boven
Stichting Schoolvoetbaltoernooi
Leusden Achterveld – Geluidsinstallatie. Een geluidsinstallatie is hard
nodig zodat alle informatie over de
wedstrijden en sponsoren goed over de
velden te horen zijn. Heeft u er één die
wij mogen gebruiken?
Tegenprestatie: Zie boven
Stichting Schoolvoetbaltoernooi
Leusden Achterveld – Shirts voor de
scheids. Onze oude shirts zijn versleten. Wie regelt 30 oranje shirts voor
de scheidsrechters en 15 groene polo’s
voor de organisatie, allebei met ons
voetballogo?
Tegenprestatie: Zie boven
Stichting Vier Het Leven – Mooie
ruimte. Samen met een team van 16
supervrijwilligers verrichten we heel
veel werk. Om deze vrijwilligers te
bedanken voor alles wat ze voor Vier
het Leven doen, willen we ze graag in
het zonnetje zetten. Daarom zijn we op
zoek naar een leuke ruimte (restaurant
o.i.d.) om ze een lunch of diner aan te
bieden.
Tegenprestatie: In overleg, denk aan
gratis adverteren in ons programmaboekje en op onze website.
Stichting Vier Het Leven – Banieren.
Nieuwe banieren helpen ons nog beter
om aandacht te vragen voor ons goede
werk. Welke organisatie kan deze beschikbaar stellen?
Tegenprestatie: In overleg, denk aan
gratis adverteren in ons programmaboekje, op de banieren en op onze
website.
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Tafeltennis- en darts vereniging
TTC-Leusden – 3 Tafeltennistafels.
Samen delen wij een accommodatie
op het Burgemeester Buining sportpark waar zo’n 50 leden recreatief en
in competitieverband sporten. Onze
tafeltennistafels zijn aan vervanging
toe. Wie regelt drie tafels voor ons?
Tegenprestatie: Wij bieden een geheel
verzorgd personeelsuitje in de vorm
van een avondje darten en/of tafeltennissen met drankjes en hapjes.
Tafeltennis- en darts vereniging
TTC-Leusden – 10 Dartborden. Samen
delen wij een accommodatie op het
Burgemeester Buining sportpark waar
zo’n 50 leden recreatief en in competitieverband sporten. Met 10 dartborden
doet u ons een groot plezier. Kunt u dit
voor ons mogelijk maken?
Tegenprestatie: Zie boven.
Vereniging WensboomLeusden –
Prijsjes. Vereniging WensboomLeusden
biedt hulp door vrijwilligers in te zetten
bij kleine klussen of bij korte hulpvragen van haar leden. Om onze ± 50
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet
organiseren wij jaarlijks een gezellige
bijeenkomst. We spelen jeu de boules
en delen onderling kennis en ervaring.
Wie stelt wat kleine prijsjes beschikbaar?
Tegenprestatie: Vermelding op de
website van de vereniging WensboomLeusden en natuurlijk dank uitspreken
tijdens de bijeenkomst.
Vereniging WensboomLeusden –
Smartphone. WensboomLeusden
biedt hulp door vrijwilligers in te zetten
bij kleine, vaak enige spoed vereisende, klussen in en rond het huis voor
inwoners van Leusden die het zelf niet
(meer) kunnen doen. Onze bemiddelaars, vrijwilligers ‘matchen’ – vier
ochtenden per week – vraag en aanbod
van onze leden. Onze huidige mobiele
telefoon is sterk verouderd en ingewikkeld in gebruik. Daarom zijn wij op
zoek naar een goede smartphone, die
nog jarenlang wordt ‘geüpdatet’ en
makkelijk in gebruik is. Geen hypermodern toestel maar een ‘kaal’ systeem
met een actuele Android versie. Bijvoorbeeld een Nokia 3.2 of Motorola.
Tegenprestatie: Vermelding op onze
website en in de flyer.
Vereniging WensboomLeusden –
LED-beamer. WensboomLeusden

biedt hulp door vrijwilligers in te zetten
bij kleine, vaak enige spoed vereisende, klussen in en rond het huis voor
inwoners van Leusden die het zelf niet
(meer) kunnen doen. Voor het geven
van presentaties kunnen wij een eenvoudige, transportabele en handzame
LED-beamer goed gebruiken. Heeft u
er nog één voor ons staan?
Tegenprestatie: Zie boven
Voedselbank Leusden – 2 Laptops.
Heeft u nog twee goed werkende laptops staan? Wij zijn er blij mee.
Tegenprestatie: Vermelding van uw
organisatie in onze nieuwsbrief en op
Facebook.
VVV Leusden – Marktkramen voor
de Eéndaagse van Leusden. Zonder
marktkramen geen Eéndaagse. Van wie
kunnen we ze een dagje lenen?
Tegenprestatie: Beleef Leusden met de
inspiratiekaart.
Welzin – Braintrainer. Wie doet ons
een plezier met een braintrainer voor
locatie ’t Hamersveld?
Tegenprestatie: In overleg.
Wijkvereniging Leusden ZeT – Verrijdbare tafels. Wij zijn op zoek naar
verrijdbare tafels voor in het Lab, onze
mooie verenigingsruimte in Antares
waar diverse activiteiten voor en door
wijkbewoners plaatsvinden.
Tegenprestatie: Publiciteit voor uw
organisatie in Leusden-Zuid en Tabaksteeg via website, social media en een
speciale vermelding in de wijkkrant, de
Leusder GaZeT. Daarnaast deelname
aan een proeverij naar keuze (o.a. bier,
wijn, anderszins) georganiseerd door
twee enthousiaste wijkbewoners.
Wijkvereniging Leusden ZeT – Laptops / computerschermen. Heeft u
misschien (oude) werkende laptops of
computerschermen over? Of een minicomputertje zoals een Raspberry Pi,
Arduino of Micro:bit? Deze kunnen wij
tijdens de Coderdojo’s (programmeermiddagen met kinderen) heel goed een
tweede leven geven!
Tegenprestatie: Zie boven
Wijkvereniging Leusden ZeT – TECHlab gadgets. U doet ons een groot
plezier met de nieuwste tech-snufjes
voor ons TECH-lab, het lab waar jong
en oud kennis kan maken met nieuwe
technieken en innovaties zoals robots,
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VR, drones, Minecraft, 3D Printen en
programmeren.
Tegenprestatie: Zie boven
Woonzorgcentrum ’t Hamersveld –
Feesttenue. In mei 2020 vieren we 10
jaar ‘t Hamerveld. Hoe leuk is het als we
allemaal eenzelfde feesttenue dragen.
Bijvoorbeeld polo’s voor de medewerkers en sjaals voor bewoners met de
slogan: ’t Hamersveld staat als een huis
(met afbeelding van het ge-bouw en 10
jaar). Wie maakt ons blij?
Tegenprestatie: Uw bedrijf is welkom
om een potje jeu de boules te komen spelen. Een hapje en drankje zijn
daarbij inbegrepen. Of: Drie keer per
jaar is er een mooi concert met licht
klassieke muziek op zondagmiddag. 10
medewerkers uit uw bedrijf zijn welkom
om dit concert te komen beluisteren.
Catering inbegrepen.
Zonnebloem Leusden – Bingo-apparaat. Wie heeft er nog een bingo
apparaat staan met houten bordjes met
schuifjes.
Tegenprestatie: Publiciteit voor uw organisatie en natuurlijk de dankbaarheid
van onze gasten.
Zonnebloem Leusden – Leuke attenties. Wij zijn op zoek naar kleine
geschenkjes voor Ziekendag, de Lentegroet en Kerst.
Zorgcentrum Lisidunahof – Karaoke.
Onze bezoekers van dagbehandeling
voor jonge mensen met dementie doet
u een groot plezier met een Karaokeprogramma voor op TV.
Tegenprestatie: Samen Karaoke zingen
met een glaasje en een hapje.
Zorgcentrum Lisidunahof – Een
groen welkom. Met een paar gevulde
plantenpotten is het nog fijner binnenkomen op onze dagbehandeling voor
jonge mensen met dementie.
Tegenprestatie: We bakken voor de
groenwerkers een appeltaart.
Zorgcentrum Lisidunahof - De komst
van Zora. Zora is een zorgrobot die wij
graag een plekje geven op ons zorgcentrum. Wie maakt dit mogelijk?
Tegenprestatie: We bakken pannenkoeken, oliebollen of een taart als tegenprestatie.
Zorgcentrum Lisidunahof – Bloembakken. Onze tuin fleurt enorm op van

twee steigerhouten bloembakken. Heeft
u deze misschien nog staan?
Tegenprestatie: We bakken twee heerlijke appeltaarten en/of cakes voor u.

wil verbinden waardoor vrijwilligers van
de Huiskamer nog beter vraag en aanbod van vrijwilligersdiensten bij elkaar
kunnen brengen.
Tegenprestatie: PR voor uw organisatie
Knotgroep Leusden – Fotojaarboek.
Wie wil ons fotojaarboek drukken?
Tegenprestatie: Een ochtend natuurwerkzaamheden door de hele knotgroep.

Categorie Kennis en kunde

Amnesty International groep Leusden – De weg op social media.
Amnesty Leusden wil graag actief zijn
op social media. Wie kent de mogelijkheden en helpt ons verder?
Tegenprestatie: In overleg bijvoorbeeld
een presentatie over Amnesty en Mensenrechten of een boeiende Nederlandse film over discriminatie op het werk.
Basisschool De Bongerd – Hulp bij
scrummen. Wij zijn op zoek naar iemand met scrumkennis die ons op weg
wil helpen.
Tegenprestatie: In overleg kunt u gebruikmaken van een ruimte in Atria.
Biljartvereniging B.V.’75 – Advies
mbt zonnepanelen. Wie adviseert ons
over het aantal zonnepanelen dat wij
nodig hebben voor het dak van ons
clubgebouw?
Tegenprestatie: Voor uw werknemers
een gezellige avondje biljarten (met
hapje en drankje en biljartspelletjes).
Historische Kring Leusden – Ombouw
voor de molenmaquette. Helpt u ons
bij het maken van een ombouw (van
plexiglas in een raamwerk) voor de maquette van de Bavoortse molen? Voor
materiaal wordt gezorgd.
Tegenprestatie: Jubilerende verenigingen/organisaties mogen één van onze
vitrines gebruiken als expositieruimte.
Huiskamer van Leusden – Verbinding. We zoeken een bedrijf of instelling die zich maatschappelijk aan ons

Leusdens Mannenkoor – Ondersteuning bij Marketing/PR.
Tegenprestatie: Wij bieden lokaal, regionaal en landelijk naamsbekendheid via
artikelen, posters, flyers, websites. Ook
bieden wij optredens voor diverse gelegenheden, een workshop (koor)zang,
vrijkaarten, kortingen e.d. en natuurlijk
prachtige traditionele en/of moderne
zang en muziek ter ontspanning.
Leusdens Mannenkoor – Drukwerk.
Wie wil ons drukwerk (kopieën en reclamewerk) verzorgen?
Tegenprestatie: Zie boven.
Leusdens Mannenkoor – Advies. Wij
willen graag strategisch en organisatorisch advies
Tegenprestatie: Zie boven
LTV Leusden (tennisvereniging) – Juridisch advies. Met juridisch advies en
advies van een accountant bij arbeidscontracten zijn wij erg geholpen.
Tegenprestatie: Een tennisclinic.
LTV Leusden (tennisvereniging) –
Advies op het gebied van subsidies.
Beschikt u over kennis van subsidies,
dan komen we graag in contact.
Tegenprestatie: Zie boven
MBO Amersfoort – Werkervaringsplekken. Wij zoeken diverse werkervaringsplekken voor jongeren die vastgelopen zijn binnen de opleidingen en
zich heroriënteren.
Tegenprestatie: Verschillende werkzaamheden uitvoeren voor bedrijven.
Zoals ramen wassen en peuken rapen,
maar andere klusjes zijn ook mogelijk.
Milieuorganisatie Leusden – Hulp
bij aanvragen ANBI. Wij zetten ons in
voor natuur, milieu en ruimtelijke inrichting met verschillende werkgroepen
zoals de energiegroep Cool, de Vlindertuin, het Voedselbos.
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In verband met actuele ontwikkelingen
willen wij een ANBI-status verkrijgen.
Wie helpt ons bij het indienen van de
aanvraag? Hiervoor is o.a. een statutenwijziging, beleidsplan en notariële akte
nodig.
Tegenprestatie: Rondleiding door de
vlindertuin en het voedselbos in aanleg.
Netwerk Ambachtshoeve – Oude ambachten levend houden. Wij zoeken
enthousiaste mensen die in hun vrije
tijd een oud boerenambacht in leven
willen houden. Denk aan graan dorsen,
werktuigen restaureren of gras maaien
met de zeis, er is een scala aan uitdagende ambachten. Mensen die binnen
5 jaar met pensioen gaan en ex-medewerkers zijn zeker welkom.
Tegenprestatie: Mensen uit uw bedrijf
kunnen gratis deelnemen aan cursussen
en demonstraties om te kijken welk
ambacht bij hen past en waar zij zich
verder in willen bekwamen.
Popkoor PopValley – Website. Wie
assisteert ons bij het professionaliseren
van onze website?
Tegenprestatie: Wij komen graag een
keer voor u zingen.
Shantykoor De Ankervelders – Les
sponsorwerving. Graag komen wij in
contact met iemand die de volgende
vragen voor ons kan beantwoorden:
Hoe werven wij sponsors en hoe
bouwen we een langdurige relatie met
eenmaal geworven sponsors op?
Tegenprestatie: Wij treden een keer
voor u op met ons koor.
SKA Kinderopvang – Kijkje in de keuken. Wij komen graag in contact komen met bedrijven (bijv. techniekbedrijven of sportinstellingen) die hun deuren
open willen zetten voor de jeugd.
Tegenprestatie: We nemen gezonde
hapjes mee.
St. Jozefkerk Achterveld – Pamfletten
tbv Kerstconcert. Graag komen wij in
contact met een organisatie die pamfletten op A4-formaat wil laten drukken.
Tegenprestatie: Gratis toegang tot
ons Kerstconcert en gratis glühwein of
warme chocomel nadien.
Stichting Buurtbemiddeling Leusden
– Huis-aan-huisfolder. Wie wil onze
folder drukken (en huis aan huis laten
bezorgen) zodat inwoners van Leusden
ons steeds beter weten te vinden.
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Tegenprestatie: We bemiddelen kosteloos bij een conflict.
Stichting SportXperience Leusden –
Ontwikkelen van huisstijl, website en
sociale media. Administratieve en/of
juridische ondersteuning.
Tegenprestatie: Een sportclinic – vermelding van uw bedrijf
op onze website – een door de studenten georganiseerd beweeguur voor uw
bedrijf – een georganiseerd bedrijfsui�tje of kinderfeestje (tegen geringe
bijdrage) – een mooie bos bloemen of
lekkere taart.
Stichting Valleiconcerten – De geheimen van een btw-boekhouding.
Binnenkort zijn wij btw-plichtig. Wie
brengt ons de tips en tricks bij van een
correcte (en niet al te ingewikkelde of
tijdrovende) btw-boekhouding?
Tegenprestatie: Vermelding van uw bedrijfsnaam op een flyer of een vrijkaart
voor een concert (op basis van beschikbaarheid).

vrijwilligers en leveranciers graag een
wenskaart. Wie helpt ons aan een ontwerp en 200 exemplaren?
Tegenprestatie: Vermelding van uw
organisatie in onze nieuwsbrief en op
Facebook.
Woonzorgcentrum St. Joseph in
Achterveld – Voorlichting mbt levenslooptestament. Wij zijn op zoek
naar een notaris die in een bijeenkomst
voorlichting wil geven aan familieleden
van bewoners over een levenslooptestament.
Tegenprestatie: In St. Joseph komen
eten als er een themadiner is of publiciteit rond de bijeenkomst met familie.
Zorgcentrum Lisidunahof – Wonderfoons. Voor onze oudere woongroepen
zijn we op zoek naar een paar wonderfoons (zie www.wonderfoon.nl). Wie is
handig en kan deze voor ons maken?
Tegenprestatie: We bakken pannenkoeken, oliebollen of een taart voor u.

Stichting Vier Het Leven – Promofilmpje. Met een nieuw promotiefilmpje voor onze (nog in ontwikkeling
zijnde) website zijn wij erg geholpen.
Kunt u ons hierbij ondersteunen?
Tegenprestatie: In overleg, denk aan
gratis adverteren in ons programmaboekje, op de banieren en op onze
website.
Toneelvereniging Culdoto Achterveld
– Drukwerk. Wij organiseren speciaal
voor mantelzorgers en voor vereniging
De Zonnebloem een uitvoering. Wie wil
het drukwerk verzorgen?
Tegenprestatie: Vrijkaarten en reclame,
advertentie op het drukwerk.
Vereniging WensboomLeusden –
Flyers. Om WensboomLeusden goed
zichtbaar te laten zijn, willen we een
flyer verspreiden. De tekst hebben we,
maar wie helpt ons met een mooie
vormgeving en/of het drukken van 500
exemplaren.
Tegenprestatie: vermelding op de
website van WensboomLeusden en op
de flyer.
Voedselbank Leusden – Kaartje voor
onze vrijwilligers en leveranciers.
Aan het einde van het jaar sturen wij de
klanten van de Voedselbank, onze
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