Uitnodiging: Succesvol handelen op de Beursvloer
Beste bestuurders,
Op dinsdag 28 oktober vindt vanaf 16.00 uur de negende editie van de Beursvloer plaats. Het
jaarlijkse maatschappelijke matchmaking evenement. De plek voor ontmoeting èn handel tussen het
Deventer bedrijfsleven en de Deventer verenigingen en stichtingen.
Wij nodigen u uit om uw vereniging of stichting in te schrijven voor de Beursvloer via
www.burombo.nl en u tevens in te schrijven voor de voorbereidende workshop Goede Zaken®. Voor
succesvol handelen op de Beursvloer wordt deelname aan deze workshop sterk aanbevolen!
Inhoud
In de workshop komt het volgende aan de orde:
- Waarom samenwerken met bedrijven?
- Wat hebben wij te vragen en te bieden?
- Hoe handelen wij effectief op de Beursvloer?
- Praktijkvoorbeelden van samenwerking
- Hoe benut ik de matchmaking van buroMBO door het jaar heen?
De workshop duurt één dagdeel; u kunt kiezen uit één van de volgende data:
Woensdag
avond
6 okt 19.30 – 22.00 uur
Donderdag
avond
14 okt 19.30 – 22.00 uur
Maandag
avond
15 okt 9.00 – 11.30 uur
De bijeenkomsten vinden plaats op nader bekend te maken lokaties. De inloop voor de workshops is
een half uur voor aanvang. Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Er zijn geen
kosten verbonden aan deelname van de workshop. Deze wordt u aangeboden door het bedrijfsleven.
De workshop wordt gegeven door buroMBO in samenwerking met betrokken bedrijven. De
aanbeveling deel te nemen komt voort uit de wens van bedrijven om intensiever samen te werken
met maatschappelijke organisaties.
Jaarlijks nemen vele tientallen bedrijven en maatschappelijke organisaties deel aan de Beursvloer en
sluiten een veelvoud van deals voor de inzet van kennis, kunde en middelen. Aan de Beursvloer
kunnen per organisatie maximaal 2 personen deelnemen. Wij adviseren u om ook voor de workshop
met 2 personen in te schrijven.
Meer informatie
Over de Beursvloer en de workshop; bij team buroMBO, Amy van der Hoeven en Henk Kinds
Over de Vrijwilligersacademie; bij verenigingsadviseur, Jorrit Erps

