
Vrijdag 16 november Matchbeurs Leusden
Doet u ook (weer) mee? 

Wilt u als maatschappelijk betrokken ondernemer iets betekenen voor de 
Leusdense samenleving? Matchbeurs Leusden kan u daar bij helpen. Wilt u 
met een groep mensen een helpende hand bieden of wilt u goederen, facili-
teiten of kennis aanbieden? Dan mag u de Matchbeurs niet missen! 
Nieuw dit jaar is de superaanbieding. Speciaal voor ondernemers die 
één speciale aanbieding willen aanbieden tijdens de matchbeurs. 
Lees onderaan deze uitnodiging meer over de superaanbieding.

U bent van harte welkom bij de 13e Matchbeurs!
Datum: 16 november
Tijd:  8.00 – 10.00 uur
Locatie:  ARAG, Kastanjelaan 2, Leusden (kom zoveel mogelijk op de fiets)

Meld snel aan via www.matchbeursleusden.nl. 
U vindt hier meteen het vraag- en aanbodformulier 
(inzenden voor 3 november 2018). 

Meer informatie: 
mail naar info@matchbeursleusden.nl 
of bel Lariks: 033 303 44 44. 

Waar commercieel en 
ideëel elkaar ontmoeten!

Ontbijten, netwerken en matches sluiten
Na een gezamenlijk ontbijt waarin al volop 
gelegenheid is om te netwerken, opent de 
burgemeester de beursvloer. 
Met hulp van matchmakers komen maat-
schappelijke organisaties en het bedrijfsle-
ven met gesloten beurzen tot inspirerende 
matches. Onder toeziend oog van een notaris 
worden de matches ter plekke bekrachtigd. 
In de afgelopen jaren zijn zo al honderden 
matches gesloten. 

Founders van 
Matchbeurs Leusden: 

NIEUW! Superaanbieding
Een Superaanbieding is een unieke aanbieding van een bedrijf om een maat-
schappelijke organisatie te helpen. Speciaal voor (kleine) bedrijven die tijdens 
de Matchbeurs zich willen beperken tot het sluiten van 1 of 2 matches. Het 
biedt u wellicht de mogelijkheid om naar de Matchbeurs te komen omdat u uw 
eigen grens vooraf kunt bepalen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken 
dan verzoeken wij u uiterlijk 5 oktober uw Superaanbieding kenbaar te maken 
via www.matchbeursleusden.nl. Wij kunnen maximaal 10 Superaanbiedingen 
plaatsen. Op 17 oktober maken we op www.matchbeursleusden.nl het overzicht 
van de beschikbaar gestelde Superaanbiedingen zichtbaar. Maatschappelijke 
organisaties kunnen zich vanaf dat moment tot uiterlijk 5 november inschrijven 
voor maximaal twee aanbiedingen waarbij ze gelijktijdig een motivatie moeten 
opgeven waarom zij voor de Superaanbieding in aanmerking moeten komen. 
U ontvangt op 5 november de motivaties en kiest uit alle motivaties drie 
maatschappelijke organisaties. Op 12 november informeert u de stuurgroep via 
info@matchbeursleusden.nl welke drie organisaties u heeft uitgekozen. Tijdens 
de Matchbeurs richten we een aparte hoek in voor de Superaanbiedingen. De 
drie genomineerde maatschappelijke organisaties lichten daar nog heel kort 
hun motivatie toe. U bepaalt op dat moment wie de winnaar wordt van de 
Superaanbieding en sluit de match af.
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