
 

 
 
 
Geachte relatie, 
 
Is sociaal ondernemen één van uw targets? Wilt u het imago en de concurrentiepositie van uw bedrijf 
versterken en tegelijkertijd midden in de (Leeuwarder) samenleving staan? Bent u op zoek naar een 
nieuw netwerk met interessante uitdagingen? Dan mag u niet ontbreken op de eerste Leeuwarder 
Maatschappelijke Beursvloer! 
 
Graag nodigen wij u uit om op dinsdag 15 september van 16.00 uur tot 18.30 uur deel te nemen 
aan de Leeuwarder Beursvloer, locatie Aegon (Lange Marktstraat 11). Om 16.30 uur zal de 
Beursvloer met een slag op de gong officieel geopend worden.  
 
Wat is een Beursvloer? 
Op de Leeuwarder Beursvloer wordt gehandeld in vraag en aanbod op het gebied van vrijwillige inzet 
en maatschappelijk betrokken ondernemen. Uw aanbod kan bestaan uit materialen (spullen), 
middelen (media) of menskracht (extra handjes, kennis en kunde). 
 
De bedoeling is dat bedrijven, lokale overheden, serviceclubs, scholen, maatschappelijke- en 
vrijwilligersorganisaties elkaar ontmoeten, om in een informele en dynamische sfeer matches te 
maken. Wat de één over heeft of graag wil bieden, is voor de ander zeer gewenst! 
Er wordt gehandeld met gesloten beurs, maar tegenover ieder aanbod staat een tegenprestatie. Wat 
die tegenprestatie is, bepalen de onderhandelende partijen samen.  
 
Aanmelden 
Aanmelden kan via de website http://www.leeuwarderuitdaging.nl/activiteiten/beursvloer/bedrijven/ 
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. 
Om alvast een indruk te krijgen van wat voor vragen er vanuit het maatschappelijk veld binnen komen, 
kunt u ook op deze website terecht (http://www.leeuwarderuitdaging.nl/vraag-aanbod/). 
 
Op de Beursvloer gaat de handel snel, wees dus goed voorbereid! Wij raden u aan, om direct bij de 
aanmelding, uw aanbod te vermelden. Uiteraard is het ook mogelijk om uw aanbod later aan ons door 
te geven via info@leeuwarderuitdaging.nl.   
 
Wie organiseert de Leeuwarder Beursvloer? 
Met subsidie en/of steun van diverse founders en partners wordt de Leeuwarder Beursvloer mogelijk 

gemaakt. De organisatie van het evenement ligt in handen van de Leeuwarder Uitdaging. Deze 

stichting heeft als doel om lokale, maatschappelijke vraagstukken op te lossen door verbindingen te 

leggen tussen bedrijven, stichtingen en verenigingen. Zo krijgen maatschappelijke organisaties in 

Leeuwarden de praktische ondersteuning die zij nodig hebben en stimuleren we daarnaast 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap. 

Meer informatie? 
Meer informatie over De Beursvloer en de Leeuwarder Uitdaging kunt u vinden op de website 
(www.leeuwarderuitdaging.nl). Heeft u nog vragen over bovenstaande? neem dan contact op met  
Roos van der Meer (06-13969130) of Marischa Oosterbos (06-13966677).  
De laatste ontwikkelingen delen wij via  Facebook, LinkedIn en Twitter. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens bestuur Leeuwarder Uitdaging 
Arjen Westra, Aegon 
Peter Mulder, Stenden Hogeschool  
Elly Bloem, OSG Piter Jelles 
Ernst Janssen, WELLZO 
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