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Partnership Maatschappelijke Beursvloer Hilversum  

 

De maatschappelijke beursvloer Hilversum 2016 

De Maatschappelijke Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften in de 
vorm van vraag en aanbod aan elkaar worden gekoppeld. Bedrijven, serviceclubs, scholen, 
maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden ontmoeten elkaar en sluiten 
matches. Wat de een biedt, is voor de ander zeer gewenst. De matches hebben betrekking op 
menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Bij voorkeur is de 
match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnership ontstaat. De organisatie 
van de Maatschappelijke Beursvloer Hilversum is in handen van Stichting Hilversum Verbonden. 

 

Stichting Hilversum Verbonden 
Hilversum Verbonden heeft als doel de sociale samenhang in Hilversum te bevorderen door het 
samenbrengen, ondersteunen en initiëren van sociale netwerken en maatschappelijke initiatieven, 
(als voorbeeld: Heikracht, Seinkracht, HilverZon, Bekend maakt bemind, Repair Café Hilversum). 
De stichting richt zich hierbij op maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers in Hilversum 
die willen opereren in een netwerk van actieve, maatschappij-bewuste, maatschappelijk-
verantwoord opererende Hilversummers. 
 

Partnership 

Partners van de Maatschappelijke Beursvloer Hilversum ondersteunen dit evenement door het 
beschikbaar stellen van financiën, middelen en/of diensten. Het doel is om minimaal de waarde 
terug te verdienen met matches, netwerk vergroten en kennis inwinnen en delen.  

 
Wij bieden partners van de Beursvloer de volgende mogelijkheden: 
 

1. Founder Beursvloer 

Founders zijn organisaties uit de regio Hilversum die Betrokken Ondernemen breed 
ondersteunen. Zij onderkennen hiermee het belang van een krachtig netwerk en sociale 
samenhang met maatschappelijke meerwaarde voor regio Hilversum. Founders ontvangen: 
 Kick off workshop over maatschappelijk betrokken ondernemen en de beursvloer 

 Inzichtelijk maken wat uw MBO investering u oplevert met de Wellventure Monitor™ 
 Logo/naamsvermelding via:  

o www.hilversumverbonden.nl/beursvloer en social media platforms 
o De digitale nieuwsbrief  
o Advertenties locale- en regionale dag- en hah bladen 
o De digitale beurskrant 
o Persberichten  
o Drukwerk van flyers & posters 
o Print en digitale schermen tijdens de Maatschappelijke Beursvloer 

 Zitting nemen in het beurscomité 
 Mogelijkheid tot meegeven goodies/promotiemateriaal tijdens de Maatschappelijke Beursvloer 
 Toegang tot de maatschappelijke beursvloer (met maximaal 3 personen) 
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2. Sociaal aandeelhouder Beursvloer 

Sociaal aandeelhouders zijn bedrijven uit regio Hilversum  die zich actief en concreet inzetten voor 
Betrokken Ondernemen. Sociaal aandeelhouders ontvangen: 
 Kick off workshop over maatschappelijk betrokken ondernemen en de beursvloer 
 Logo/naamsvermelding via:  

o www.hilversumverbonden.nl/beursvloer 
o De maandelijkse digitale nieuwsbrief  
o De digitale beurskrant 
o Print en digitale schermen op de Maatschappelijke Beursvloer 

 Mogelijkheid tot meegeven goodies/promotiemateriaal tijdens de Maatschappelijke Beursvloer 
 Toegang tot de maatschappelijke beursvloer (met maximaal 2 personen) 

 

3. Maatschappelijk aandeelhouder Beursvloer 

Maatschappelijke aandeelhouders zijn zelfstandige professionals uit regio Hilversum die zich 
actief en concreet inzetten voor Betrokken Ondernemen. Maatschappelijke aandeelhouders 
ontvangen: 
 Kick off workshop over maatschappelijk betrokken ondernemen en de beursvloer 
 Logo/naamsvermelding via:  

o www.hilversumverbonden.nl/beursvloer 
o De digitale beurskrant 

 Toegang tot de maatschappelijke beursvloer (met 1 persoon) 

 
 

 

Kosten partnerships 
 

 

Maatschappelijke 
Beursvloer 2016 

Founder € 2.000,- 

Sociaal aandeelhouder € 750,- 

Maatschappelijk 
aandeelhouder 

€ 120,-  

 
 
Contactpersoon Maatschappelijke Beursvloer Hilversum 

Miranda de Wit T 06 - 229 663 00  E  miranda@hilversumverbonden.nl 

Aernoud Olde T 06 – 125 054 98 E aernoud@hilversumverbonden.nl 
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