
 

Overzicht vraag en aanbod Beursvloer 2019 

Donderdag 28 november 2019 

 

MVG energy solutions 

Aanbod: 

Maken van een energiescan voor verlichting: Hoe kan ik op een makkelijke 

manier kosten besparen. Advies over toepassen van gezonde verlichting: 

Zorg voor gezondere medewerkers, betere leerresultaten en dergelijke. 

Maken van een lichtplan. Advies over toepassen van duurzame verlichting. 

 

Groep Verdam 

Vraag: 

Interesse in vooral de samenwerking  tussen stichtingen/verenigingen vanuit 

mijn taak als gemeenteraadslid.  

 

BTV de Linie Anna van Rijn College  

Vraag: 

Wij zoeken organisaties of bedrijven waar leerlingen klas 3 VMBO niveau 2, 

in het kader van het leerwerktraject Zorg en Welzijn of Economie en 

Ondernemen een stageadres kunnen vinden. 

 

Sesam Academie  

Aanbod:  

Organisatieadviseurs van de Sesam Academie ondersteunen 

vrijwilligersorganisaties bij vragen waar ze tegen aan lopen, zoals het werven 

en binden van vrijwilligers/leden, beter besturen, werven van fondsen en 

organisatie beter laten functioneren. 

  



 

ESH Media 

Aanbod: 

Wij kunnen organisaties helpen bij de promotie van hun organisatie / bedrijf, 

evenement of activiteit. In Nieuwegein verzorgen wij de buitenreclame 

displays langs de weg. 

Vraag:  

Wij komen graag in contact met bedrijven die interesse hebben om onze 

buitenreclame displays in te zetten voor hun campagne. 

 

4 en 5 mei comité Nieuwegein 

Vraag: 

• Voor de bijeenkomst in de Nicolaaskerk op 4 mei zijn we op zoek naar 

passende decoratie 

• Voor het Bevrijdingsvuur zijn we op zoek naar een bedrijf dat een 

vuurschaal kan maken 

• Voor de Vrijheidsmaaltijden die we in april 2020 willen organiseren zijn we 

op zoek naar passende locaties (met keuken) 

 

WelZoWijs 

Aanbod: 

• Hulp bij met Maatschappelijke diensttijd 

• Ondernemen in de maatschappelijke sector 

• Innovatie vraagstukken 

 

ZorgSpectrum locatie Vreeswijk 

Vraag: 

• helpende handen bij verschillende activiteiten zoals bloemschikken 1x per 

maand 

• Het opknappen van onze kegelbaan (schuren en verven) 

• Ondersteuning bij een uitje van de mannensoos 

• Ideeën voor de invulling van de activiteit speciaal voor mannen 



 

Dorpshuis Fort Vreeswijk 

Vraag:  

• Hulp bij grote schoonmaak gebouw (2x per jaar) 

• Geluidsdemping 

• Afdakje golfkarretje 

• Werkzaamheden buitengebied (onkruid wieden etc.) 

Aanbod: 

• Gratis lunch bij lunchcafé op dinsdag/vrijdag 

• Gratis zaalhuur 

 

Boel Tekst & Fotografie 

Aanbod:  

Ik kan teksten schrijven/redigeren of bijvoorbeeld een team mooi op de 

gevoelige plaat vastleggen. En een hele boel meer... ;-). 

Vraag:  

Ik kom graag in contact die mij wil helpen met de vormgeving van mijn logo 

en website. 

 

Anna van rijn College, BTV de Linie 

Wij zoeken stageplaatsen voor leerlingen die in klas 3 het traject Zorg & 

Welzijn en Economie & Ondernemen volgen. De stage bestaat uit twee keer 

twee weken snuffelstage in maart en mei 2020. Het gaat om leerlingen van 

het VMBO, een opleiding als voorbereiding op het MBO.  

 

Metdemasuitdeklas  

Vraag:  

Wij zijn op zoek naar organisaties / instellingen waar leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs hun Maatschappelijke Stage kunnen doen. 

Aanbod:  

Helpende handen van leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij jullie klus of 

activiteit.  



 

Stichting Fairtrade Nieuwegein 

Vraag: 

• Wij zijn op zoek naar bestuursleden 

• Wij willen graag hulp bij het onderhouden van de website en 

ondersteuning bij het PR-beleid. 

Aanbod: 

Betrokkenheid bij de stichting Fairtrade past goed bij Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO). 

 

Stichting met Raad en Daad 

Vraag: 

Wij zijn op zoek naar advies op het gebied van automatisering en 

communicatie. 

 

Stichting de Ruilfabriek 

Vraag: 

• Korte krachtige bedrijfsfilm; meedenken over het concept, hulp bij het 

schrijven van een script, filmen en afmonteren 

• Folder; meedenken over opzet en tekst, vormgeving verzorgen, printen 

en afwerking  

• Catering t.b.v. opening maart 2020 

• Reclameborden langs de weg voor de opening.   

• Grote Tipi tent, als kleedkamer 

• 10 tafels en stoelen in vintage stijl 

• Printwerk 

• Folder 

• Flyer 

• A0-poster 

• Gastspreker voor vrouwelijke ondernemersnetwerk 

• Fotograaf voor 30 portretten van onze vrijwilligers op 15 februari 2020 

• Winkeltraining voor vrijwilligers 



 

• Workshop cadeautjes inpakken 

• Hulp bij de boekhouding, 1 x per kwartaal 

Aanbod: 

• Brainstormsessie – Hoe maak ik mijn organisatie duurzamer? 

• Vergaderruimte kan ter beschikking worden gesteld om weer eens ergens 

anders met elkaar te vergaderen. 

 

Basisschool Vroonenstein 

Vraag: 

• Flyer drukken Vroonestein 

• Kunstwerk in gang kleuters op de muur maken in thema passend bij 

jonge kind. 

• Leskisten buitenspelen aanschaffen 

Aanbod: 

• Expositie ruimte beschikbaar stellen voor een tentoonstelling. 

• Klassenkunstwerk maken 

• Liedjes Sint/kerst zingen 

• Naamsvermelding in de maandelijkse info aan ouders 

 

Nicolaaskerk Nieuwegein 

Vraag: 

• Hulp bij het ontruimen van de pastorie voor een verbouwing. De meubels 

opslaan en eventueel afval afvoeren. Dit vindt eind februari plaats. 

• Advies bij de inrichting kerkadministratie 

• Wij zoeken een secretaris voor de kerkcommissie Nicolaas 

• Wij zoeken koorleden, met name heren, tenoren zijn zeer welkom, bassen 

ook. Bij de dames alten. 

Aanbod: 

• Stageplek voor kerstbomenverkoop 

• Kerkrondleidingen voor groepen, scholen, verenigingen etc. 



 

• Het aanbieden van ruimte voor: concerten, lezingen, workshops, 

kooroptredens, plek voor vrijwilligers. 

 

Werkgroep Rundu 

Vraag:  

• Wij zijn op zoek naar bedrijven die een partner in hun branche uit Rundu 

willen leren kennen en waar mogelijk ondersteunen. 

• Wij zijn op zoek naar scholen die een partnerschool willen en waar 

mogelijk ondersteunen, dat kan een basisschool of middelbare school zijn. 

Aanbod:  

Wij geven graag een presentatie van onze werkzaamheden in Rundu, 

Namibië. 

 

Basisschool Het Vogelnest 

Vraag: 

• Flyer drukken Het Vogelnest 

• Pr-plan maken 

• Kasten waarin Chromebooks kunnen worden opgeborgen in de klas 

• Hulp bij het schilderen van kozijnen, wanden en deuren in de school 

Aanbod: 

• Naamsvermelding in maandelijkse info naar ouders 

• Kerststuk gemaakt door kinderen (4-12 jaar) 

• Kerstkaarten gemaakt door kinderen (4-12 jaar) 

 

Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg 

Vraag: 

• Wij zijn op zoek naar bestuursleden. 

• Wij willen graag hulp bij het opknappen/verbouwen van onze 

(wijk)huiskamer. 

• Wij zoeken mensen die willen meedoen/meedenken met ons proces 

‘Fokkesteeg tegen Eenzaamheid en voor Ontmoetingen’. 



 

Aanbod: 

• Een gezellig team en veel glimlachen. 

• Reclame voor jouw bedrijf / organisatie op onze website. 

 

ASR 

Aanbod: 

Wij komen graag naar de Nieuwegein om ons netwerk te verstevigen en uit 

te breiden voor de maatschappelijke projecten die wij vanuit a.s.r. 

organiseren. 

 

Stichting Samen Duurzaam Nieuwegein 

Vraag: 

• Wij zoeken een coördinator voor de Duurzaamheidsmarkt 2020 

• Wij willen graag Ondersteuning bij de pr voor Samen Duurzaam 

Nieuwegein 

Aanbod: 

• Aandacht voor uw organisatie via onze media 

• Energieadvies voor woning 

• Duurzaamheidswandeling Nieuwegein onder deskundige leiding  

• Workshop ‘Duurzame ontwikkeling’ 

 

Stichting Boogh 

Vraag:  

Lezingen, uitjes mede mogelijk maken (o.a. vervoer, vrijwilligers, 

sponsoring) 

Aanbod:  

• verzorging kerstpakketten en andere (relatie)geschenken 

• taarten op verzoek 

• verzorging van lunches 

• bloemstukjes 

• expertise op het gebied van NAH  (niet aangeboren hersenletsel) 



 

Reinaerde, locatie de Lijsterbes  

Vraag: 

• hand- en spandiensten op onze locatie 

• leuk dagje uit met onze locatie 

• koken met onze cliënten 

Aanbod: 

• helpende handen van onze cliënten (collecteren, kleine klusjes) 

• gebruik maken van onze ruimte voor bijvoorbeeld workshops of 

vergaderingen 

 

Historische Kring Nieuwegein 

Vraag: 

• Samen met de andere musea geven wij 4 keer per jaar het blad Cronyck 

de Geyn uit. Wij zijn opzoek naar adverteerders die er daarmee voor 

zorgen dat het blad ook in de toekomst kan blijven verschijnen.   

• De Historische Kring Nieuwegein beheert Museum Warsenhoeck. Wij zijn 

op zoek naar partners die ons kunnen helpen om de uitgebreide collectie 

van ons museum te digitaliseren.  

Aanbod: 

• Ontvangst van groepen in ons museum. Het museum kan worden 

gebruikt voor een heidag of brainstormsessie. 

 

Stichting Eet Mee 

Vraag: 

Wij zoeken een communitybouwer (vrijwilliger) voor Eet Mee. Wie wil ons 

hierbij helpen? 


