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Sponsors
in natura:
Arag, Gemeente Leusden, Jumbo,
Larikslaan2, Roest Leusden BV, Rotary
Leusden, Spek en Van den Beld Notarissen.

Ontwerp: Graphic Leusden
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aRAG, Beweging 3.0, Gemeente Leusden,
Intergamma, Rabobank Amersfoort
Eemland.
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De matchmaker
tussen bedrijven en
maatschappelijke
organisaties in Leusden
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gesloten matches o.a.: De bouwbedrijven
Bloemendal Bouw BV, Bouwbedrijf Hertzinger
BV, C. Brouwer v.o.f. aannemersbedrijf en Van
Schoonhoven Infra BV bieden vele helpende
handen en materialen aan • Randijk Bamboe
leent grote planten en kleine boompjes voor
voostelling Theater op Tilt • Rotary Leusden gaat
koken voor bezoekers van de Klepper
Dagbesteding Blommendal krijgt hout van
Kringloopcentrum Leusden • WSL helpt LTV
Lockhorst bij opstellen energieplan

Klein initiatief wordt groot succes
Sinds 2006 is Matchbeurs Leusden
actief om maatschappelijke
organisaties in Leusden op een
creatieve manier te verbinden
met het lokale bedrijfsleven. De
kernactiviteit is de organisatie
van de jaarlijkse Matchbeurs in
Leusden: een ochtend die start
met een gezamenlijk ontbijt en
zich vervolgens omvormt tot een
levendige beursvloer. Met de hulp
van hoekmannen en de stalmeester,
worden hier matches gesloten
tussen de maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven
van Leusden. Mooie, kleine,
grote, verrassende matches en
inspirerende matches. In het
eerste jaar waren dat er 26 en
inmiddels zijn we de grens van 180
gepasseerd. Hier zijn we trots op!

De founders van Matchbeurs Leusden:

WAARDE VOOR IEDEREEN
De Matchbeurs voegt iets toe aan
Leusden. Matchbeurs Leusden
helpt bedrijven om nader invulling te
geven aan hun lokale betrokkenheid
met de uitdaging om dit meer te
laten zijn dan financiële sponsoring.
De maatschappelijke organisaties
profiteren hiervan maar ook zij
kunnen weer iets betekenen voor
het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door
het aanbieden van een sporthal of
een alternatieve vergaderlocatie.
Alle initiatieven tezamen dragen bij
aan betrokkenheid, dynamiek en
leefbaarheid in Leusden.
U DOET TOCH OOK MEE?
Nieuwsgierig geworden? Wij nodigen u
graag uit voor een nadere kennismaking.
Via matchbeursleusden.nl vindt u meer
informatie, zoals wie we zijn, hoe u
ons kan bereiken en hoe u zichzelf kan
aanmelden als deelnemer en/of sponsor.
U kunt ook contact opnemen met
Larikslaan2 via info@larikslaan2.nl of
bel 033 303 44 44.

