
 

De bedrijven bieden kennis, hand- en spandiensten, faciliteiten en/of  

middelen aan en het maatschappelijke veld biedt een tegenprestatie.  

Stichtingen en verenigingen komen op de Beursvloer in contact met bedrijven  

maar ook ander maatschappelijke organisaties, die hun activiteiten kunnen en willen  

ondersteunen. Doel is om matches tot stand te brengen die in de loop van het jaar wor-

den omgezet in concrete resultaten, en dat allemaal met gesloten beurs. Resultaten die 

bijdragen aan een meer betrokken lokale samenleving.  

donderdag 8 juni 2023 van 17.00 tot 19.30 uur* 

Met meer dan zestig locaties en een jaarlijkse maatschappelijke  
 waarde aan matches van enkele miljoenen euro’s is de maat-
     schappelijke Beursvloer een zeer succesvol instrument om 
  bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties,   
   verenigingen, overheden en scholen bij elkaar te  
     brengen. 
    Beursvloer Wassenaar wordt voor de 3e keer  
     georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale 
        Wassenaar.  

        Dit jaar zijn we te gast bij Crooked Spider. 

* alleen toegankelijk voor aangemelde deelnemers. 



 

 

Waarom je als bedrijf de Beursvloer Wassenaar niet mag missen: 

• Binding en betrokkenheid bij onze lokale samenleving. Je zet jouw kennis, menskracht, netwerk  
       rechtstreeks in bij een Wassenaarse (vrijwilligers) organisatie; 

• Je ontvangt een tegenprestatie die van meerwaarde is voor jouw bedrijf of medewerkers; 

•  Jouw maatschappelijke betrokkenheid op één moment voor het gehele jaar regelen; 
•   Goed imago, grotere naamsbekendheid, positieve profilering; 

•  Toegang tot nieuwe netwerken; 

•   Gezellig Wassenaars evenement; deelname, drankjes & happen gratis. 

Waarom je als maatschappelijke  
organisatie de Beursvloer Wassenaar  
niet mag missen: 
 

• Je spreekt veel aanbieders in een korte tijd; 

• Netwerkmoment met collega maatschappelijke organisaties; 

• Je krijgt antwoord op vragen of je kunt een klus realiseren wat  
      op eigen kracht niet lukt; 
• Je bouwt aan een duurzame relatie die ook op andere momenten voor  

  andere activiteiten benaderd kan worden; 
• Netwerkmoment met collega maatschappelijke organisaties. 

Meld je aan via office@vrijwilligerscentralewassenaar.nl. Scan voor meer informatie onze  
QR code en bekijk o.a. het videoverslag van Beursvloer Wassenaar 2018.  
                  Of  meld je aan voor de Inspiratieworkshop Beursvloer 2023  

           op donderdagavond 20 april. 
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