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> Matchen voor de 
 Dordtse samenleving

Voor het derde jaar op rij vindt, vanuit maatschappelijke betrokkenheid  
van het Dordtse bedrijfsleven, Beursvloer Dordrecht plaats. Dit jaar op 
maandagavond 11 november. De initiatiefnemers voor de organisatie  
van dit evenement zijn ABN AMRO, Albert Schweitzer ziekenhuis,  
Ames Audi Centrum, Da Vinci College, HBO Drechtsteden, McDonalds  
Dordrecht Centrum & Noord, Vivenz en Van Wijnen. 

Beursvloer Dordrecht is een groot succes. Zo’n 55 Dordtse bedrijven en 55  
maatschappelijke organisaties hebben vorig jaar in anderhalf uur tijd meer dan 
200 concrete matches met elkaar gesloten. Opgeteld vertegenwoordigen deze 
matches een enorme maatschappelijke waarde voor de stad. Dit mooie initiatief 
wordt vanaf het begin van harte ondersteund door het bestuur van de DOV.   
Burgemeester Kolff zal dit jaar wederom de opening van het event verzorgen. 

> Wat is een Beursvloer? 
Tijdens de Beursvloer gaan bedrijven en maatschappelijke organisaties de ‘vloer’ 
op om concrete matches te sluiten. Maatschappelijke organisaties, sociaal onder-
nemers en burgerinitiatieven kunnen de kennis, kunde, menskracht, faciliteiten  
en materialen van het bedrijfsleven goed gebruiken. Zij bieden u hiervoor graag 
een leuke, zinvolle of inspirerende tegenprestatie. Er wordt dus gehandeld 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 leuke matches.
 
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 deze derde editie van Beursvloer Dordrecht. 

Met vriendelijke groet namens de organiserende instanties,
Leen de Koning en Anneke Maagdenberg

Voorbeelden 
▪   Een bedrijf heeft het inventaris 

afgeschreven en gewisseld.  
Tafels en stoelen worden  
beschikbaar gesteld aan een 
speeltuinvereniging. In ruil 
wordt een bedrijfsmiddag  
georganiseerd voor personeel. 

▪   Een stichting worstelt met de 
toepassing van de AVG voor hun 
situatie. Een bedrijf heeft kennis 
en expertise op dit terrein in 
huis en stelt deze beschikbaar.  
In ruil wordt een high tea voor 
20 personen verzorgd. 
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Datum
Maandag 11 november 2019  
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

Beursvloer Dordrecht is een initiatief van Stichting Maatschappelijk   
    Betrokken Ondernemen in Dordrecht en is in  

samenwerking met de Dordrechtse Ondernemers-
vereniging (DOV).


