31 JANUARI

16.00 – 19.00
INLOOP V.A. 15.30

ROYAL FLORAHOLLAND EELDE, BURG. J.G. LEGROWEG 80
AANMELDEN VIA: WWW.BEURSVLOER2019.NL
VERBINDING VAN VRAAG EN AANBOD VAN:
KENNIS - MATERIALEN - WERKKRACHT - SPULLEN - FACILITEITEN - NETWERK

VERLOTING VLUCHT 2-3 PERS. BOVEN NOORD-NEDERLAND

INGEN | ONDERNEMERS | PROFESSIONALS | MA
NALS | MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN | STIC
VERENIGINGEN | STICHTINGEN | BUURTGROEPEN
PROGRAMMA
• MUZIKALE ONTVANGST MET LEKKERNIJEN • INLEIDING DOOR DHR. P. BROUNS, GEDEPUTEERDE PROV. GRONINGEN
• PRESENTATIES, ONTMOETEN EN VERKENNEN • ZAKEN DOEN: KOPPELEN VAN VRAGERS EN AANBIEDERS • BORREL EN
BEKENDMAKING VAN DE GEMATCHTE WAARDE • VERLOTING VLUCHT VOOR 2-3 PERS. BOVEN HAREN-TYNAARLO.

De Uitdaging verbindt maatschappelijke organisaties met maatschappelijk betrokken bedrijven.
www.harentynaarloseuitdaging.nl | T: 06 49 38 70 50 | info@harentynaarloseuitdaging.nl @UitdagingHT
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INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

Hartelijk welkom op de tweede maatschappelijke beursvloer van de HarenTynaarlose Uitdaging. Wij voelen ons vereerd dat Royal
FloraHolland in Eelde opnieuw haar deuren voor ons opent en dat u zich
met zo velen heeft aangemeld.

PROGRAMMA 

4

SPELREGELS BEURSVLOER

5

SPELREGELS MATCH

6

OVERZICHT DEELNEMERS, VRAGEN EN AANBIEDINGEN

8

VRAAG NAAR KENNIS / EXPERTISE

8

Zonder onze sponsoren en hulp van velen zou deze beursvloer niet
mogelijk zijn geweest. Iedereen daarvoor hartelijk dank!

VRAAG NAAR FACILITEITEN

8

VRAAG NAAR MENSKRACHT / HELPENDE HANDEN

10

Wij hopen dat het programma en de ontmoeting met de andere
deelnemers u inspireert tot concrete bijdragen die onze samenleving
versterken en wensen u veel plezier en succes!

VRAAG NAAR SPULLEN / MATERIALEN

12

OVERIGE VRAGEN

13

AANBOD VAN KENNIS / EXPERTISE

15

AANBOD VAN FACILITEITEN

15

AANBOD VAN SPULLEN / MATERIALEN

18

OVERIG AANBOD

19

DEELNEMERS MAATSCHAPPELIJK, ZONDER VRAAG / AANBOD

21

DEELNEMERS BEDRIJFSLEVEN, ZONDER VRAAG / AANBOD

22

Wij hebben een inspirerend programma voor u samengesteld met diverse
sprekers en volop gelegenheid om te netwerken en samenwerkingsrelaties
aan te gaan. Omlijst met cultuur en hapjes.

Anton Broenink,
voorzitter Haren-Tynaarlose Uitdaging
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PROGRAMMA

SPELREGELS BEURSVLOER

Dagvoorzitter: dhr. Jarno van der Woude, penningmeester HT Uitdaging

Het beursplein is een ontmoetings- en handelsplek voor vragers,
aanbieders en mensen die daarover mee willen denken.

15.30 uur: Inloop. Locatie: restaurant
• Ontvangst en registratie
• Welkomstdrankje en hapje. Optreden van de band @Lentis
• Maatschappelijke organisaties kunnen hun marktkraam inrichten
16.00 uur: Start van het officiële programma. Locatie: veilingzaal
• Welkom
dhr. A. Broenink, voorzitter Haren-Tynaarlose Uitdaging
• Belang van maatschappelijkbetrokken ondernemen
dhr. P. Brouns, gedeputeerde Provincie Groningen
• De praktijk
- mevr. L. Ouendag, locatiemanager Royal FloraHolland Eelde
- voorbeelden van enkele geslaagde matches
17.00 uur: Netwerken en verkennen. Locatie: beursplein in de veilinghal
• Pitchvloer
• Presentatie van maatschappelijke organisaties
• Speeddaten: ontmoeten, wensen en mogelijkheden verkennen
17.30 uur: Matchen. Locatie: beursplein in de veilinghal
• Handelen: verbindingen leggen tussen vragen, aanbod en
mogelijkheden
• Matchformulier invullen, laten fotograferen en inleveren
18.30 uur: Borrel, verloting, bekendmaking opbrengst restaurant
• Catering verzorgd door leerlingen van Noorderpoort
• Verloting van een rondvlucht boven Noord-Nederland
• Bekendmaking gematchte waarde door notaris dhr. H. Broekema

Aan alle bezoekers is een nummer toegekend. Dit nummer staat
vermeld op hun badge, rugnummersticker en bij hun naam in dit boekje
bij Overzicht deelnemers, vraag en aanbod. Mensen met hetzelfde
nummer delen dezelfde vraag / aanbod en / of zijn collega’s van elkaar.
Op het beursplein staan vier marktkramen met een thema-banner.
Bij die kramen ontmoet u mensen die rond dat thema iets te vragen of te
bieden hebben, en schriftelijke wensen van organisaties die verhinderd
zijn. De thema’s zijn: Kennis en Netwerk, Helpende handen, Spullen,
Faciliteiten en Overig.
Een aantal maatschappelijke organisaties presenteert zich bij de
marktkramen en bij de tafels aan de rand van het veilingplein.
Er zijn meerdere hoekmannen/-vrouwen aanwezig (herkenbaar aan hun
felgekleurde hesjes) die u kunnen helpen met het leggen van nuttige
contacten en het maken van matches.
Matchformulieren en pennen zijn te vinden op de middentafel en in de
marktkramen.
Op de middentafel liggen houten attentie-borden en A4 papier:
desgewenst kunt u uw vraag / aanbod daarop noteren en ermee
rondlopen om aandacht te vragen.
Een zoemer kondigt het begin en einde van de beurshandel aan.

19.00 uur: Afsluiting.
Bij inlevering van uw badge ontvangt u een presentje.
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SPELREGELS MATCH
Een match is een inspanningsverplichting tussen een vragende
partij (maatschappelijk) en een aanbiedende partij (bedrijf of
maatschappelijk).
Een match wordt door betrokken partijen vastgelegd op een
matchformulier. Dit formulier is te vinden in dit boekje en ligt ook op de
beurstafels.
Een match heeft maatschappelijke waarde die met ‘gesloten beurs’ tot
stand komt maar wel in geld wordt uitgedrukt: spullen en faciliteiten naar
dagwaarde, de inzet van helpende handen bedraagt €50,- per uur en de
inzet van expertise €80,- per uur.
Procedure afhandeling match op de beurs:
1. Invullen en ondertekenen matchformulier door vrager en aanbieder
2. Fotograferen van vrager, aanbieder en matchformulier (fotograaf bij
middentafel)
3. Indienen matchformulier bij matchkantoor. Daar wordt het formulier
verwerkt voor een notaris en accountant (controle op volledigheid,
vaststelling waarde, optelling totaalwaarde)
Gematchte vragers/aanbieders ontvangen binnen 2 weken na de
beursvloer een kopie van hun matchformulier op het bij de Uitdaging
bekend zijnde mailadres. Binnen 4 weken na ontvangst van dit formulier
vindt het eerste contact plaats tussen de gematchte partijen (initiatief bij
voorkeur bij vrager). De contactwijze wordt vastgelegd op het matchformulier. Partijen zijn samen verantwoordelijk voor matchrealisatie.
Een match dient binnen 1 jaar te worden uitgevoerd. Zonder
tegenbericht vervalt daarna (het recht op) de match. De Uitdaging
wordt door de vrager en aanbieder geïnformeerd als een match is
geëffectueerd, wordt afgebroken of niet naar verwachting verloopt.
Dat geldt ook voor matchverbindingen die gedurende het jaar tot stand
komen. De Uitdaging beschikt over adviseurs die kunnen helpen.

MOGELIJKMAKERS BEURSVLOER
PROJECTORGANISATIE
Bert Wiekema,
Liezeth Ouendag
Royal FloraHolland Eelde
Royal FloraHolland Eelde
Gerni Luttikhuis
Richard Knegt, MindScape
Jarno van der Woude, ZBN
Ton Jansse, ondernemer in ruste
Lennart Koster, Walli
SPECIALE DIENSTEN
Liesbeth de Vries,
Anton Broenink, UCN
Vrijwilligerswerk Tynaarlo
Anton Hoexum, Ankie de Wilde en
Maarten Smit en Esther Afman,
studenten Noorderpoort
Chris Stiggelbout
Maarten Speelt
Mark van der Wel,
Esther Rodenburg, CMO STAMM
Klusbedrijf MW
Hans Hendrikse, Albert Heijn
Natasja Steenbergen, Steunpunt
Zuidlaren
Vrijwilligerswerk Haren
Helga Kouwenhoven
Henk Broekema en Joyce Nieland,
Vijfschaft Catering
Broekema Notaris
Renée Taal, Lentis
Irmgard Dechesne, InspirID,
Willem Sijens, Evenementueel BV
Jan Schut, New Nexus
Medewerkers Royal FloraHolland
Johann van der Geest
ZINN
@Lentisband, Lentis

SPONSOREN HAREN-TYNAARLOSE UITDAGING
GasTerra
Gemeente Haren
Gemeente Tynaarlo
Geveke Bouw

New Nexus
Oranje Fonds
Rabobank Assen Noord-Drenthe
Rabobank Stad Midden-Groningen

Al onze bezoekers en iedereen die wij hier vergeten zijn: BEDANKT!
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8
Tafeltennisvereniging Vries

Trias vrijwilligerswerk

63

53

Buitengewoonzijn.NU
Eijndeloos Producties
Historische vereniging Ol Eel

Imkersvereniging Haren
Paterswolde (IHP)
Jeugd sport en cultuurfonds

Lentis Zuidlaren
Stichting De Vakantiebank
Stichting Rommelmarkt
Haren
Stichting Voedselbos te
Glimmen

Stichting Werkpro - De Stiep
Zuidlaren

Trias Vrijwilligerswerk
Tynaarlo

TynaarloHelpt
UMCG
UMCG

27
66
23

7
33

52
38
65

13

53

9
26
49

Gerda KloosterSlagter
Dhr. B.G. Szabó

Gerdt Brouwer

Liesbeth de Vries

Ad Duijn

Henk Roevros
Jan Derk Sluurman
Marianne Booij
Madeleine Duran

Hennie Tuinstra

Dirk Van Leeuwen

Mw. H.J. Braun

Margriet van den
Eijnden
Dhr. C.R. Hofstee

Ingrid Koetzier

San van Thiel

Af en toe vervoer van tafels met een busje waar
tafeltennistafels in passen.

Nieuwe locatie voor dagbesteding van Gehoord en Gezien

Ideeën/netwerk openstellen voor fondsenwervende
activiteiten
Een project waar ik, als voormalig afdelingshoofd van een
grote afdeling van het UMCG, mijn kennis en ervaring als
vrijwilliger kan inzetten.

Matches maken met ondernemers om dagbesteding te
optimaliseren. Netwerk uitbreiden.
Samenwerking met andere organisaties.
Ondersteuning in het promoten van onze boodschap en
onze winkel.
Iemand met financiële/commerciële achtergrond die ons wil
helpen met subsidieaanvraag voor bouwen van een
duurzaam, circulair gebouw waar we met groepen voedsel
willen verwerken en workshops/cursussen geven rondom
duurzame voedselproductie.
Verbinding maken met allerhande partijen/bedrijven om ons
heen; waardevolle nieuwe contacten voor ons bedrijf waar
wij in de toekomst mee samen kunnen werken en op terug
kunnen vallen
Mensen die hun kennis willen delen met/trainen van
vrijwilligersorganisaties, bijvoorbeeld m.b.t. EHBO,
vrijwilligerscoördinatie, netwerken hoe doe je dat?,
vrijwilligers in de zorg, computerhulp, fondswerving,
presenteren, website ontwerp, advies bij
bestuursproblemen, hulp bij boekhouding, organisatieadvies, van idee naar project, adreslijsten beheren in Excel
Kennisdelen

Jurist die onze concept)statuten, (concept)huishoudelijk
reglement en privacyverklaring wil nakijken.
Contacten leggen.

In netwerken ben ik minder bedreven dan goed voor mij is:
tips en evt. hulp daarbij zijn zeer welkom!
Netwerken, handen en hoofden om mee te denken en te
doen!
Secretariële ondersteuning en/of advies in de organisatie en
op het gebied van P.R.
Bedrijven / organisaties die ons kunnen ondersteunen in ons
verenigingswerk.

Trainingsruimte voor 1 à 2 maal per jaar (m.n. avonduren).

Permanente speellocatie in Vries. Hal met plaats voor 6
tafels, kleedkamer en doucheruimte. Mag bij een bedrijf zijn,
bv leegstaande hal of pand waar we langere tijd kunnen
spelen. Evt. i.s.m. bedrijf (bedrijfstafeltennis).

Vraag naar kennis / expertise

15

Atelier van Thiel

Liesbeth de Vries

Marijke Gordijn
Jan Emmens

Annelie Westhuis

vraag naar faciliteiten

50

Vraag naar kennis / expertise

Gehoord en Gezien

64

Vraag naar faciliteiten

OVERZICHT DEELNEMERS, VRAGEN EN AANBIEDINGEN

9

10
Visio Onderwijs Haren

Werken zonder Grenzen

59

40

Geke van der
Schans

Inge Hordijk
Jolanda Rotert

Marian Officier

Buitengewoonzijn.NU
Dignis/De Horst/ De
Aanloop

Internationaal
Klompenmuseum
KANS mentoring (vh
Mentor4You)

SKKEK

Stichting de Mikkelhorst

27
47

21
35

45

34

Geert Naber

Karianne Simmers

Maran Oosterloo

Bertus van den Hof

Anja Stevelink

Ingrid Koetzier

Vraag naar menskracht / helpende handen

Vakantievreugd

41

Vraag naar menskracht / helpende handen

11

MVO bedrijven die hun medewerkers een gezellige, zinvolle
en leerzame dag willen bezorgen door ze mee te laten

Aanvullende bemensing van onze werkplaats
WALHALLAbGro: talentvolle technici, dollende designers,
begaafde orthopedagogen, handige Harrie’s, betrokken
bouwers, lollige leraren enz. die enthousiast hun kennis
met jongeren willen delen.

Twee nieuwe bestuursleden voor het SKKEK-bestuur.
Zwaargewichten op organisatieontwikkeling met hart voor
beeldende en technische vorming van jongeren.

We zijn altijd op zoek naar mentoren in Groningen en
Drenthe, maar ook naar bedrijven die hun werknemers
willen attenderen/motiveren op de mogelijkheid om
mentor te worden. Daarnaast zoeken we ambassadeurs
voor ons mentorprogramma.

Mensen die ervaring willen opdoen in het begeleiden van
jongeren met lichte ondersteuningsvragen. Ook als u graag
maatschappelijk betrokken wilt zijn naast uw baan is
mentor zijn voor een jongere bij u in de buurt erg goed te
doen. U krijgt er energie van en helpt een jongere zijn of
haar doelen te bereiken. Daarnaast bieden we regelmatig
themabijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten aan.

Wie wil onze Social Media verzorgen?

Bezoekers en mantelzorgers voor project De Aanloop

Vrijwilligers die hun talent met ons willen delen
(bloemschikken, reisverhalen delen, creatief, muzikaal
talent, koken, computervaardig) voor het project De
Aanloop (laagdrempelige ontmoeting in Nieuw Laarhof) dat
gaat starten i.s.m. Nieuw Laarhof, De Horst en sociaal team.

Projectmatige ondersteuning voor diverse evenementen

Contact met bedrijven om statushouders te begeleiden

Mensen die workshops kunnen verzorgen over
onderwerpen gerelateerd aan onze doelgroep: mensen met
een verstandelijke beperking (wat is van belang bij het
begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking
tijdens de vakantie en hoe ga je daar als team mee om?).
Te denken valt aan workshops over communicatie (ook nonverbaal) met bewegingstheater, verzorging, omgang met
blinden/slechtzienden, creatief denken, veilig vervoer,
sociocratie, conflicthantering met improvisatietheater,
mindmappen, weerbaarheid voor vrijwilligers (rots en
water), groepsdynamica.
Hulp in het vinden van wegen voor de realisatie van het
renovatieplan voor ons schoolplein.

12
Stichting Voedselbos te
Glimmen
Stichting Zilverpas
Vakantievreugd
Verpleeghuis De Enk De
Duinstee / Dignis

Zorgboerderij Hoeve
Loevestein

15

16
41
56

43

Internationaal
Klompenmuseum
Stichting Kind en Groen
TynaarloHelpt

21
31
9

Buitengewoonzijn.NU
Directie Economische Zaken
Eclipse Incubators
Foundation
Gemeente Tynaarlo
Imkersvereniging Haren
Paterswolde (IHP)

Saaksumborg

3
89

28
7

42

Contact met partijen die onze missie en visie delen en
wellicht willen ondersteunen.

Het maken van een dvd.

Vrijwilligers voor verpleeghuis De Enk & dagbehandeling De
Horst (Zuidlaren) en verpleeghuis De Duinstee (Eelde):
- ondersteuning woonafdelingen
- activiteitenprogramma
- individuele activiteiten
- gastvrouw/heer buurtcentrum
- ondersteuning dagprogramma De Horst

Vrijwilligers die samen met ons voor de cliënten, het erf en
de dieren willen zorgen.
Bekendheid geven aan ons mooie zorgconcept.

Standaard biljarttafel in redelijke staat.

Gijs van Elderen
Geke van der
Schans
Erik Zwarts

Corine
Schouwenburg

Dhr. G. Boksem

Hilde Scholtens

H.J. Braun

Harma Kooijinga

Garlon Hasham
Rina HashamHernandis

Ed Bijleveld

Ingrid Koetzier

Gerdt Brouwer

Ali Labberté

Bertus van den Hof

Henk Slagter

Mensen/ maatschappelijk verantwoord ondernemers die
hun CO2 uitstoot willen compenseren met het planten van
bomen of willen helpen bedrijven hiervoor te interesseren.

Madeleine Duran

Werkervaringsplekken (met baankans) bij nonprofitorganisaties, werkgevers of uitzendbureaus

Intekenaren voor verkoop van honing die in 2019
geslingerd wordt door cursisten van de basisopleiding
bijenhouden. Opbrengst wordt gebruikt voor o.a.
onderhoud van het bijenbos in Paterswolde.

Maatjes en stage/werkervaringsplekken voor nieuwkomers
(mensen met een verblijfsvergunning).

Samenwerkingspartners.

Zo snel mogelijk integreren in ondernemend Haren.

Deelnemers voor de training Buitengewoonzijn.NU

Laptops voor statushouders.

Zes stapelbare stoelen (tuin).

Tablets t.b.v lesprogramma voor basisschoolleerlingen.

Herenkleding, nieuw of gebruikt, maar actueel en in prima
staat.

Passend inventaris voor ontmoetingsruimte.

Elektriciteit laten aanleggen in de schuur van de schooltuin.
Wij hebben al een lamp en schakelaar.

Ali Labberté

Overige vragen

27

Overige vragen

Dress for Success en
Kledingbanken Maxima

Laarhof

Bewonersvereniging Nieuw

46

5

Vraag naar spullen / materialen

Stichting Kind en Groen

31

werken aan een uniek ecologisch bouwproject. Succes
gegarandeerd!

Vraag naar spullen / materialen

13

14
(taal) stageplaatsen voor statushouders die in EeldePaterswolde wonen

Gerdt Brouwer

TynaarloHelpt

9

Aanbod van kennis / expertise

Faber Bloementransport BV
Nivonhuis de Hondsrug
Royal FloraHolland

Stichting De Vakantiebank
Werken zonder Grenzen
Zorgboerderij Hoeve
Loevestein

17
39
67
38
40
43

San van Thiel

Henk Broekema
Ingrid Koetzier

8 Broekema Notaris
27 Buitengewoonzijn.NU

Corine
Schouwenburg

Jolanda Rotert

Henk Roevros

Bert Wiekema

Janny Roggen

Anneke Faber

50 Atelier van Thiel

Aanbod van kennis / expertise

Buitengewoonzijn.NU

27

Aanbod van faciliteiten

Ingrid Koetzier

Mensen en organisaties die de kwekerijbomen, die plaats
moeten maken voor voedselbosbomen, op ons perceel
willen kopen (of via een donatie willen doneren aan goede
doelenprojecten in Noord Nederland)

Madeleine Duran

Stichting Voedselbos te
Glimmen

15

Gratis training voor alle vrijwilligers.

Notariële diensten.

Brainstormen en onverwachte, creatieve oplossingen vinden
voor problemen die op zich niet-creatief van aard zijn. Van
nature èn vanuit mijn vak ben ik erg bedreven in out-of-thebox denken en ik zet graag mijn tanden in ongewone puzzels.

Dagbesteding en wonen voor mensen met Dementie. Laten
zien/vertellen wat onze zorgboerderij allemaal te bieden
heeft.

Bemiddeling voor project statushouders

Vakantie voor alleenstaanden en gezinnen met kinderen die
op, of onder bijstandsniveau leven

Vergaderlocatie.
Tijdelijke opslagruimte.

Vrijwilligers voor interessant vrijwilligerswerk

Lokaal/regionaal transport van producten (1 dag)

Theater om in te zetten.
DJ kwaliteiten en spullen.

MVO sponsoren voor de aanschaf van duurzame
bouwmaterialen. Project zal veel regionale aandacht
krijgen.

Geert Naber

Stichting de Mikkelhorst

34

Stage-uren voor opleiding Social Work

Jelle Nutters

St. Trias

86

Aanbod van faciliteiten

15

16
17

Henk Slagter
Wim Smid
Marcel Elzerman

Gerni Luttikhuis

Johann van der Geest Eventuele diensten als er een klik is

46 Dress for Success en
Kledingbanken Maxima
90 Eigen praktijk
60 Gemeente Tynaarlo

61 Gerni Luttikhuis
19 Grafisch ontwerper

Rosana Holscher

Mw. A. van den Berg Netwerk.
van Saparoea

24 MF Uitzendbureau bv
2 Mooimiek

Onze expertise.

Informatie over bewindvoering, PGB en andere financiële
zorgverlening.

Mw. J.M. Wijngaard
Ingrid Hoekstra

Hulp bij vraagstuk, dilemma of conflict, waarbij je vastzit in
denken of patronen.

68 Kompas Zuidlaren

Marcel van der Pol

36 Keridwen

Voor één medewerker gratis gesprek met onze
jobsearcher/arbeidsmarktspecialist om een inzicht te krijgen
in zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt, of een CVof LinkedIn check.

Voor één medewerkers gratis gesprek met onze
loopbaancoach voor verkenning van de persoonlijke
loopbaankoers van een medewerker.

EHBO-opleiding, EHBO-vervolglessen, AED-reanimatie
opleiding, AED-reanimatie vervolglessen.

Anke Barnard
Netty Tonies

51 JP Werkrevisie

Behalve grafisch ontwerper ben ik ook gediplomeerd
runningtherapeut en atletiektrainer. In vier actieve sessies
van ongeveer een uur zorg ik dat mensen in beweging komen
– actief wandelen en hardlopen – en leg ik uit wat het belang
van bewegen, gezond eten, voldoende slapen en het
verminderen van stress is.

Twee coachgesprekken.
Dagdeel teamcoaching of communicatietraining.

Vanuit mijn functie als netwerker generalist richt ik mij op het
ophalen van ideeën en initiatieven vanuit inwoners en/of
stichtingen/verenigingen binnen de gemeente Tynaarlo om
deze vervolgens intern te verbinden aan bestaande
beleidsterreinen, organisatieonderdelen en/of medewerkers.
Omgekeerd is dit ook mogelijk: initiatieven voortvloeiend uit
nieuwe of bestaand beleid koppelen aan groepen en/of
initiatieven binnen de gemeente. Deze onderlinge
"kruisbestuiving" tussen inwoners en gemeente zorgt voor
een meer samenhangend eindproduct.

Werkgerelateerde coaching/hulpverlening aan
individuen/groepen en behandeling van burnout-klachten.

Kleedsessies voor mensen die solliciteren.

Advies en verbinding.

48 KNV EHBO Eelde-Paterswolde Bein Stiksma

Hermen Grasman

20 Hermen Grasman Ontwerp

Ondernemer

Ed Bijleveld

3 Directie Economische Zaken

Wij bieden kleine bedrijven en non-profit organisaties
strategisch advies. Zie www.dekleineconsultant.nl.

Wouter Wijffels

54 De Kleine Consultant

Begeleiding bij activiteiten.

Anne-Heleen Bijl

91 Creatieve Consultancy/
Soroptimisten

Dagvoorzitterschap.
Organisatieskills.

18
Gerdt Brouwer
Dhr. B.G. Szabó
Lennart Koster

Corine Schouwenburg Kennisdelen over onze grote doelgroep, mensen met
dementie, in onze samenleving.

9 TynaarloHelpt
49 UMCG
29 Walli
43 Zorgboerderij Hoeve
Loevestein

Stichting Torion
Stichting Voedselbos te
Glimmen

57
15

Buitengewoonzijn.NU
Dignis/De Horst/ De
Aanloop

Eclipse Incubators
Foundation

47

89

Garlon Hasham
Rina HashamHernandis

Anja Stevelink

Ingrid Koetzier

Madeleine Duran

Natasja
Steenbergen

Dhr. G. Boksem

Duo-fiets (vergt wat onderhoud).

Na realisering verbouw ontmoetingsruimte:
- 10 tafels (afmeting: 6 plaatsen per tafel);
- 1 stalen buro.

Workshop(s) over social media, internet, video. Eventueel
hulp bij een grafisch ontwerp.

Bestuurlijke ervaring, leiding geven, onderzoeks- en onderwijs
ervaring.

Kennis delen.

Workshops op het gebied van techniek en beeldende kunst
met of zonder mobiele werkplaats De Knutselkeet.

Dagbesteding Jeugd (Hangjongeren).

* Dementtalent; ouderen kunnen hun levensverhaal,
belevenissen, indruk van de geschiedenis van begin 20e
eeuw vertellen, geïnterviewd worden; aan de hand van
thema's uit het boek 'Gouden Jaren', Anne-Greeth van
Bergen.
* Voorlichting over dementie: de verschillende
ziektebeelden, gevolgen voor de persoon zelf, mantelzorger
en naasten, mogelijke benaderingswijzen
(belevingsgerichte zorg; een dagdeel).
* Kom erbij; inloopbijeenkomst, laagdrempelige
ontmoeting in de Horst, 1e donderdag van februari, maart,
en april. Voorlopig in de Horst in Zuidlaren, totdat het
project De Aanloop, laagdrempelige ontmoeting in Nieuw
Laarhof gaat starten (i.s.m. Nieuw Laarhof, De Horst en
sociaal team Zuidlaren).

Gratis plekken voor deelnemers bij diverse evenementen

Bomen aan duurzame goede doel projecten in NoordNederland.

Overig aanbod

27

Overig aanbod

Bewonersvereniging Nieuw
Laarhof

5

Aanbod van spullen / materialen

Geen aanbod binnengekomen

Aanbod van menskracht / helpende handen

Karianne Simmers

45 SKKEK

Workshop 'Kennismaken met Lean'.

Liezeth Ouendag

67 Royal FloraHolland Eelde

Ik stel een aantal uren beschikbaar voor:
Persoonlijke coaching; een workshop die van doen heeft met
communicatie, samenwerking of persoonlijke/
teamontwikkeling; een luisterend oor via
www.eenplekomtezijn.com.

Nynke Hovinga

25 nh coaching & advies

Aanbod van spullen / materialen

19

20
Royal FloraHolland

Stichting de Mikkelhorst

Tafeltennisvereniging Vries

67

34

63

Werkervaringsplaatsen logistiek.
Werkervaringsplaatsen Catering i.s.m. Vijfschaft.
Vergaderruimte.
Empowering people bij de Mikkelhorst: laat uw mensen
mee bouwen aan een uniek duurzaam project op onze
locatie en leer alles over ecologisch bouwen!
In ruil voor hulp:
Tafeltennisclinic op locatie of bij ons op de vereniging.
Ervaren trainers.
Vermelding van uw naam/logo op onze mediakanalen.

Bert Wiekema
Liezeth Ouendagh
Geert Naber

Marijke Gordijn
Jan Emmens

Optreden van de @Lentis-band o.l.v. Renee Taal.

Hennie Tuinstra

op eigen titel
op eigen titel
De Zonnebloem Eelde/Paterswolde e/o

Denken, Doen, Duurzaam / Groningse Uitdaging
Dorpsfonds Haren
Gemeente Groningen
Gemeente Tynaarlo
Groningse Uitdaging
Hanzehogeschool
Haren-Tynaarlose Uitdaging
Inloop café 'In de buurt'
Koninklijke Visio
Kouwenhoven
Midden-Groningse Uitdaging
Noordenveldse Uitdaging
Noord-Groningse Uitdaging
Provincie Groningen
Radio Tynaarlo Lokaal
Smalleringerlandse Uitdaging

74
80
88
77
75
4
30
6
70
92
62
58
72
82
81
78
76
85
83

Ton Jansse
Wilma Kruit
Bert Ottens
Willy Hummel
Marco Agema
Gaby Poell
Marian Boelema
René Kraaijenbrink
Maarten van den Bosch
Esther Poort
Marion de Boer
Chris Stiggelbout
Muriël Hoen
Beatrijs Verpaalen
Saskia Dijkstra
Helga Kouwenhoven
Irma van der Meij
Tanja Haseloop
Harrie Koenen
Annemarieke Aarts
Rolinde Weide
Henk Baron
D.B. Stubbe
Zahraa Alderay

Overige deelnemers van maatschappelijke organisaties

Lentis Zuidlaren

52

Overige deelnemers van maatschappelijke organisaties

21

22
Stichting Trias
Vrijwilliger
Zaak10! / Westerkwartierse Uitdaging

Afman
Bij Cosineros
DGV
Evenementueel BV
Feenstra ERA Makelaars
Fundament Haren
InspirID
MaartenSpeelt
MindScape
New Nexus bv
Rabobank Haren
UCN
ZBN

69
55
22
84
18
32
93
71
73
44
12
94
95

Overige deelnemers afkomstig uit bedrijven

37
11
10

Ester Afman
Marc Willemse
Dhr. A. Hofstede
Willem Sijens
Jan Feenstra
Eddy Lagro
Irmgard Dechesne
Maarten Smit
Richard Knegt
Jan Schut
Pieter Donders
Henk Duin
Anton Broenink
Jarno van der Woude

Rob Prins
Geert Dik
Mariël de Bruijn

Overige deelnemers afkomstig uit bedrijven
ROYAL FLORAHOLLAND EELDE, BURG. J.G. LEGROWEG 80

VERBINDING VAN VRAAG EN AANBOD VAN:
KENNIS - MATERIALEN - WERKKRACHT - SPULLEN - FACILITEITEN - NETWERK

VERLOTING VLUCHT 2-3 PERS. BOVEN NOORD-NEDERLAND

BEDANKT VOOR
UW AANWEZIGHEID!
23

--------- vul in, scheur uit en lever in --------Overeenkomst – Matchformulier
Matchnummer

€

Beschrijving van de match

Waarde van de match (incl. …. uur investering a € ….. p/u)

Deze match kwam tot stand tussen
1. Aanbieder
Naam bedrijf of maatsch.organisatie:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail:
Handtekening:

2. Vrager
Naam maatschappelijke organisatie :
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Handtekening:

Voor uitvoering neemt

E-mail:

het eerst contact op met

Deze match werd officieel bezegeld door:
Broekema Notaris. Henk Broekema
Handtekening:

De Uitdaging verbindt maatschappelijke organisaties met maatschappelijk betrokken bedrijven. www.harentynaarloseuitdaging.nl
| T: 06 49 38 70 50 | info@harentynaarloseuitdaging.nl @UitdagingHT
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