0

16:00	Opening Beursvloer door wethouder Tom Horn en
Renata Fideli; directeur/bestuurder van MeerWaarde

BEURSGANG

16:10	Handelen kan beginnen. De presentatie is in handen van
BEURSGANG
Jason Houtkamp
Vanaf
15.30
Ontvangst in het Raadhuis te Hoofddorp

Vanaf 15.30
Ontvangst
in
het Raadhuismatches
te Hoofddorp
18:0016.00
Sluiten vanOpening
de Beurs en
bekendmaking
Beursvloer

4 NOVEMBER 2016 16.00 / 18.30 UUR

4 NOVEMBER 2016 16.00 / 18.30 UUR

BEURSVLOER
RAADHUIS BEURSVLOER
HOOFDDORP
HAARLEMMERMEER
HAARLEMMERMEER

NABEURS
Graag nodigen
wij je uit om naar de Beursvloer Haarlemmermeer te komen

Handelen
kan beginnen.
presentatie
18.00
Sluiten
van de Beurs en
en match(es)
te maken. De
is in handen
van Jason Houtkamp
18.00
Sluiten van de Beurs
en
bekendmaking
matches
bekendmaking
matches
Aanmelden kan via www.beursvloerhaarlemmermeer.nl/beursvloer

RAADHUIS HOOFDDORP

BEURSVLOER
RAADHUIS HOOFDDORP
RAADHUIS
HOOFDDORP
HAARLEMMERMEER
4 NOVEMBER 2016 16.00 / 18.30 UUR

16.00 Uitreiking van
Opening
Beursvloer
18:05	
de MBO
Award door wethouder Ap Reinders
16.10
Handelen kan beginnen. De presentatie
en de winnaars van 2016 tot 18:30. Nog even napraten

inHoofddorp
handen
van Jason Houtkamp
Ontvangst
in het RaadhuisisHandelen
te
16.10
kan beginnen. De presentatie
is in handen van Jason Houtkamp
NABEURS
Opening
Beursvloer
Hoe kan ik meedoen?

Drukwerk: www.bureaubas.nl • Fotografie: Double Focus

URS

3 NOVEMBER 2017 16.00 / 18.30 UUR

Ontvangst in het Raadhuis te Hoofddorp

Drukwerk: www.bureaubas.nl • Fotografie: Double Focus

.30

Vanaf 15:30

Drukwerk: www.bureaubas.nl • Fotografie: Double Focus

GANG

Programma Beursvloer 2017

BEURSVLOER
HAARLEMMERMEER

Dan heten
welkom op van
vrijdag
november
2017 door Het
18.05wij je van harteUitreiking
de3Ymere
Award
18.05 Haarlemmermeer
Uitreiking
van de Ymere Award door Het
in het Raadhuis
in
Hoofddorp!
Cultuurgebouw, winnaar 2015 en Ymere

Sluiten van de Beurs en Cultuurgebouw, winnaar 2015 en Ymere
bekendmaking
matches Wilfred de Bats-Bosma,
MeerTot
informatie
18.30 bij Mevr. Nog
even napraten
Tot
18.30
Nog even napraten
wilfred.debatsbosma@meerwaarde.nl
023-5698871 / 06-33951512
Uitreiking van de Ymere Award door Het
Cultuurgebouw, winnaar 2015 en Ymere
Nog even napraten

beursv l oer
haarlemmermeer

b e u rsv lbeur
o e r svl oer

haarlemmermeer
haarlemmermeer
SCHRIJF JE NU IN VOOR DE BEURSVLOER
HAARLEMMERMEER 2017

Heb je als bedrijf iets moois te bieden, of heb je als
beursvloer
maatschappelijke
organisatie
dringend behoefte aan hulp?
SCHRIJF
NU IN NU
VOOR
BEURSVLOER
haarlemmermeer
SCHRIJF
IN DE
VOOR
DE BEURSVLOER
Beursvloer
Haarlemmermeer
is
HAARLEMMERMEER
2016 2016 een event waarbij dromen uitkomen.
HAARLEMMERMEER
Heeft u als bedrijf iets moois te bieden, of heeft u
Heeft u als bedrijf iets moois te bieden, of heeft u
als maatschappelijke organisatie dringend behoefte
als maatschappelijke organisatie dringend behoefte
aanBEURSVLOER
hulp van derden? Beursvloer Haarlemmermeer
SCHRIJF NU IN VOOR DE
hulp
van derden?
Beursvloer Haarlemmermeer
is een aan
event
waarbij
dromen uitkomen.
HAARLEMMERMEER 2016
is een event waarbij dromen uitkomen.
Heeft u als bedrijf iets moois te bieden, of heeft u
als maatschappelijke organisatie dringend behoefte
aan hulp van derden? Beursvloer Haarlemmermeer
is een event waarbij dromen uitkomen.

WAT IS DE
BEURSVLOER
HAARLEMMERMEER?

MBO
AWARD

De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend event van de Vrijwilligerscentrale

De Beursvloer wordt afgesloten met de uitreiking van de MBO Award, dit is

Haarlemmermeer, onderdeel van MeerWaarde, waar geen aandelen worden

een waardering voor het bedrijf met de meest inspirerende en/of innovatieve

verhandeld, maar vrijwilligerswerk. Bedrijven, lokale overheden, serviceclubs,

match op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen.

scholen, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties ontmoeten elkaar in
een informele en dynamische sfeer.
Doel van een Beursvloer is om matches
tot stand te brengen. Vrijwilligersof maatschappelijke organisaties
vragen niet om geld maar om kennis,
toegang tot netwerken, materiaal,
faciliteiten en creativiteit. Of gewoon
handen om het één en ander voor
elkaar te krijgen.
Uiteraard stellen zij hier iets tegenover. Bedrijven hoeven hun financiële
middelen niet aan te spreken, maar
maken juist gebruik van andere
mogelijkheden om iets voor hun
directe samenleving te betekenen.

Voorbeeld van een match:
•	Belangenvereniging schouwt Dorps- en wijkgebouwen op toegankelijkheid
en gebruik in het kader van VN-verdrag. Als tegenprestatie stellen zij
accommodatie (om niet) beschikbaar.
•	Notaris biedt aan om statuten van stichting aan te passen aan Anbi-norm.
Tegenprestatie een lunch met soep, bij deze stichting.
•	Levering van 30 meter elektrakabel en 2 spatvrije TL-buisbakken aan
rugbyclub. De rugbyclub geeft als tegenprestatie een teambuilding dag
voor alle werknemers.

Aan de hand van de gemaakte matches bepaalt de jury, bestaande uit
de hoekmannen en notaris Tasseron, welk bedrijf een jaar lang de trotse
bezitter van de MBO Award mag zijn.
Naast het prachtige beeld wordt de winnaar van de award beloond
met persaandacht in de lokale media en radio.
Winnaar 2016: Pre-Press & Copy Partners en Be Ink
(voorheen Deabrummelkamp)
Speciale waardering was er voor Kim Schönhage van de Stichting Rauw.

