
Hoe meld ik me aan?
Op www.beursvloerhilversum.nl kun je je 
aanmelden. Je registreert je aanbod of 
vraag op het gebied van Activiteiten (uitje, 
vermaak, iets samen doen), Middelen & 
Faciliteiten, Kennis & Kunde of Handen  
uit de mouwen. Meedoen is gratis en 
je kunt meerdere vragen/aanbiedingen 
registreren.

Locatie
MCO gebouw, Heuvellaan 33,  
1217 JL Hilversum

Meer informatie?
Alle informatie over de Beursvloer 2016 tref 
je aan op www.beursvloerhilversum.nl, blijf 
je met een vraag zitten, neem dan contact 
op met:  
Stichting Hilversum Verbonden 
Miranda de Wit, 06 – 229 66 300
Aernoud Olde, 06 – 125 05 498

Het MCO gebouw is op 14 april de plek waar 
ondernemers, burgerinitiatieven, verenigin-
gen en maatschappelijke organisaties elkaar 
ontmoeten om matches te maken met gesloten 
beurs. Er wordt gehandeld in kennis, diensten 
en producten.

Hoe werkt het?
Alle aanwezige organisaties en bedrijven 
bedenken vooraf wat ze te bieden hebben en 
wat ze nodig hebben. Als partijen iets voor 
elkaar kunnen betekenen en er is sprake van 
een win-win situatie, komt een match tot stand. 
Matchmakers zijn aanwezig om te helpen bij 
het sluiten van matches. Voor iedere match 
wordt een maatschappelijke waarde vastge-
steld. Na het sluiten van de Beursvloer wordt 
de totale waarde van alle gesloten matches 
bekend gemaakt door de notaris.
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Meedoen is leuk, inspirerend en de ideale 
gelegenheid om lokaal te netwerken; je maakt 
kennis met andere organisaties dan te doen 
gebruikelijk in je dagelijkse werkzaamheden. 
Hierdoor kunnen er ineens deuren open 
gaan, wat je daarvoor niet voor mogelijk had 
gehouden. Bovendien betekent meedoen, dat 
je een maatschappelijke betekenis geeft aan 
je organisatie.

Matchmakers
De matchmakers kennen hun weg binnen 
maatschappelijk en zakelijk Hilversum en 
helpen bij het contact leggen en sluiten van 
matches.

Programma 14 april
Presentatie door Robbert Jan Proos

14.00 uur Registratie.
14.25 uur Welkomstwoord.
14.30 uur  Voorstelronde – tafelgesprek-

ken onder leiding van de 
matchmakers.

15.00 uur  Wethouder Arjo Klamer  
opent de Beursvloer met  
de gong.

17.30 uur Einde Beursvloer.
17.30 uur  Borrel in Muziekcafé Elling  

tot 18.30 uur.
17.45 uur  Bekendmaken aantal  

gerealiseerde matches door 
Toon Steendijk van notaris-
kantoor Van Hengstum & Stolp 
Netwerk Notarissen.

Medewerkers van een bedrijf knappen de 
verblijven van de kinderboerderij op. 
In ruil daarvoor organiseert de kinderboerderij 
voor de medewerkers een high-tea tussen de 
dieren.
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