
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid organiseren Het Albert  
Schweitzer ziekenhuis, Ames Audi Centrum, Rabobank Drechtsteden, 
Vivenz, McDonalds Dordrecht Centrum & Noord, het Da Vinci  
College, De Meewerkers en HBO Drechtsteden op maandag  
12 november voor het tweede jaar Beursvloer Dordrecht. 

Vorig jaar was de beursvloer een groot succes. Zo’n 45 Dordtse bedrijven 
en 45 maatschappelijke organisaties sloten 133 concrete matches. 

Dit initiatief wordt van harte ondersteund door het bestuur van de  
Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) en burgemeester Kolff zal  
de opening verrichten. 

Wat is een Beursvloer? 
Tijdens de Beursvloer gaan bedrijven en maatschappelijke organisaties 
de ‘vloer’ op om concrete matches te sluiten. Maatschappelijke  
organisaties, sociaal ondernemers en burgerinitiatieven kunnen de  
kennis, kunde, menskracht, materialen, middelen en het netwerk  
van het bedrijfsleven goed gebruiken. Zij bieden u hiervoor graag een  
leuke, zinvolle of inspirerende tegenprestatie. Het is dus handelen  
met gesloten beurzen. 

Graag nodigen wij u uit om onder genot van een hapje en een drankje 
deel te nemen aan dit initiatief. Uw kennis en kunde zijn zeer welkom  
en zullen ongetwijfeld leiden tot een leuke match.
 
U kunt zich eenvoudig aanmelden via: info@stichtingmbodordrecht.nl. 
Heeft u vragen bel dan met Mariska Wagner: 06 20 63 47 73. 

Wij ontvangen u graag op de tweede editie van Beursvloer van  
Dordrecht. 

Met vriendelijke groet namens de organiserende instanties,

Leen de Koning en Anneke Maagdenberg 

Beursvloer Dordrecht is een initiatief van Stichting 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht 
en is in samenwerking met de Dordrechtse  
Ondernemersvereniging (DOV).

Beursvloer Dordrecht 2018

Matchen voor 
maatschappelijke impact

Enkele voorbeelden 
▪  Een stichting organiseert een workshop 

voor de personeelsdag van een bedrijf 
in ruil voor een aantal overgebleven 
laptops. 

▪  Een onderneming levert communicatie-
advies en kan in ruil gebruik maken van 
een inspirerende vergaderruimte van 
een maatschappelijke organisatie.

BEURSVLOER
     DORDRECHT
 2018

Datum
Maandag 12 november 2018  
19.00 - 21.00 uur
(19.30 uur officiële opening door  
burgemeester Kolff)

Locatie 
Showroom Ames Audi Centrum  
Dordrecht, Mijlweg 33, Dordrecht

Aanmelden
www.beursvloerdordrecht.nl


