
BEDRIJF OMSCHRIJVING AANBOD
Keps Bouw Bouwbedrijf Hulp bij klussen
Business Yoga 'Vergader met Jezelf' Vitaliteitsprogramma met beweging op de stoel, om snel 

weer fit&vol focus te zijn! Business yoga bestaat uit 
krachtige beweging en ademhaling, met als doel snel 
fitheid én ontspanning te ervaren. Iedereen kan het, geen 
speciale zaken nodig

kennismakingsworkshop (45 minuten) voor kwetsbare 
groepen. Er kunnen maximaal 12 mensen meedoen. We 
bewegen vanaf de stoel, ideaal voor mensen met zittend 
werk!

SportSupport Sport en bewegen nog nader overeen te komen op de beursvloer
Otelli BV Producent van ambachtelijk ijs en patisserie Voor 100 mensen (in de ouderen zorg) een lekker dessert
Sesam Academie Advies voor vrijwilligersorganisaties en sociale 

ondernemingen
Advies en begeleiden van vrijwilligersorganisaties en sociale 
ondernemingen 

Het Ijspaleis Ijssalon 10  heerlijke ijsjes
Haarlem Marketing Haarlem Marketing 2 stadswandelingen voor 10 personen
BUUV platform vrijwillige inzet Haarlem en Omgeving Nog nader overeen te komen op de beursvloer
Alpha Security leveren van manbeveiliging nog nader overeen te komen op de beursvloer
OvM Fotografie Documentaire fotografie. Product- of portretfotografie 
Reuzado BV Leveren van ICT diensten en refurbished hardware
Dolly Bellefleur Theatermaker Ik zet graag uw vrijwilligers of één van uw vrijwilligers in het 

zonnetje met een persoonlijk gedicht. Pathé Haarlem Film/bioscoop Filmuitje voor een leuke doelgroep

Rabobank Coöperatieve bank Advies en netwerk

CutTheWeb.nl Zoekmachine marketing via Google Ads Grants Google Ads Grants biedt 35.000 non-profit organisaties 
wereldwijd ongeveer € 10.000, - per maand budget om gratis 
te adverteren in de Google zoekmachine. Hoe dat werkt, of 
uw organisatie daarvoor in aanmerking komt, wat daar voor 
nodig is en wat het gaat kosten bieden we in een gratis 
adviesgesprek aan. 

Haarlemse Evenementen in Beeld Fotograaf Fotograferen matches op beursvloer
VIBAS Verandercoach vernieuwingsprojecten bij 

productiebedrijven 
nog nader overeen te komen op de beursvloer

Sparkz Networking Kennemerland Ondernemers & Beleidsmakers netwerk regio Haarlem / 
Kennemerland

Netwerkcontacten & creatieve oplossingen



Frisse Start Wandelcoaching Wandelcoaching de alles-in-één-coachervaring voor een 
frisse start

Mijn aanbod bestaat uit een gratis yoga sessie op het werk of 
een 1 op 1 wandelcoachsessie

MrsPeacock Graphic Design Grafische Vormgeving nog nader overeen te komen op de beursvloer

023DOEN.nl Wij helpen non-profit initiatieven hun plan te realiseren Nog nader overeen te komen op de beursvlvoer. 

Jibser BV Employer Branding & Recruitment Marketing/Werving van 
personeel. Wij vullen vacatures snel en succesvol in. Wij 
maken datagedreven campagnes op social media en 
vacaturebanken waarmee we talent overtuigen om bij jou 
te komen werken.

Wij bieden een gratis  Employer Branding of Recruitment 
Marketing campagne aan. Hiermee kan een organisatie 
zichzelf positoneren bij top-talent of de juiste kandidaten 
bereiken en overtuigen om te solliciteren op hun 
openstaande vacatures. 

CopyNet  print en sign printwerk foto's ed

Juist Advies Helpt maatschappelijke organisaties succesvol te zijn. Ondersteuning bij het ontwikkelen van een fondsenwerf-
strategie

Anita Sanders Vocals &Gardening tuinontwerp en beplantingsadvies.. en uitvoering advies over beplanting, en dan natuurlijk alles daarbij komt 
kijken

SEB Software Solutions Software ontwikkeling en ICT advies Ik sta organisaties graag bij op het gebied van ICT vragen.

JHCoaching JHCoaching biedt de particulier en het bedrijfsleven: 
mindfulness trainingen, workshops, coaching, advies op het 
gebied van stressreductie/wellbeing, meditatie, stilte 
wandelingen en healing voor mens en dier.

Workshop mindfulness op locatie. Kan ook in de 
Kennemerduinen.

Drost Technisch Beheer bv Installatie adviseur/Duurzaam vastgoed Wij willen een gratis advies geven voor het verduurzamen van 
een pand.

Vishandel Leo van Rhijn Viskraam aan het Frans Halsplein 10 verrrukelijk verse broodjes haring om zelf op te halen

FilmKoepel Bioscoop 10 Filmtickets

Huis te Zaanen vergaderlocatie vergaderarrangement voor max 8 personen

Stadsschouwburg en Philharmonie 
Haarlem

Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem Wij bieden verschillende tickets voor voorstellingen aan.  20 
kaarten voor Kenny B op 22 april 2022 + 20 kaarten voor 
Trijntje Oosterhuis op 8 mei 2022 + 20 kaarten voor Come 
From Away - Willemijn Verkaik, Ad Knippels, Rosalie de Jong 
e.a. op 4 mei 2022 



de Podcast-Fabriek Podcast productie, opnames, montage, publicatie en 
marketing.

gebruik van onze podcast studio en hulp met publicatie en 
marketing.

Traverse Coaching Traverse Coaching verzorgt coachings-sessies met behulp 
van paarden

Ik bied een sessie paardencoaching aan 

Bootzeil Maakbedrijf beschermingsmiddelen voor boten, tuin en 
daken

nog nader overeen te komen op de beursvloer

De Klusbakfiets Haarlem Sociale manier klussen bij mensen thuis Nog nader overeen te komen op de beursvloer

Haarlem Campus Haarlem Campus is een University of Applied Sciences. Dit 
met de Bachelor opleidingen Creative Media, Business 
Psychology en Digital Transformation Management.

nog nader overeTransformation ie kohof ade bachelor 
business psychology en dop rs beursvloer

GAMMA Velserbroek Doe het Zelf Nog nader overeen te komen op de beursvloer

Buro Dirigo Communicatie Nog nader overeen te komen op de beursvloer

Appel van Opa Appels en of peren die anders van de boom vallen persen 
wij tot superlekker sap. 

We plukken met vrijwilligers en bezorgen hun een superleuke 
dag

PWN pwn afdeling natuur en beleving beheert de duinen oa de 
kennemduinnen. 

wij kunnen een leuke excursie beiden in de duinen en ook 
naar en op de watertoren in overveen

Behold Agency Branddesign en huisstijl We geven graag vorm aan een aansprekend initiatief, door 
het branddesign te ontwikkelen of een rebranding uit te 
voeren zodat de organisatie zo aansprekend en professioneel 
mogelijk zich kan laten zien  

Imbema Holland B.V. handels en service onderneming Nog nader overeen te komen op de beursvloer

Teva Farmacie Wij organiseren meerdere keren per jaar een vrijwilligersdag 
voor onze medewerkers waarbij zij de handen uit de mouwen 
steken.

Multicopy Haarlem Grafische communicatie,: o.a printen, drukwerk, design, 
posters, signing

een pakket promotioneel printwerk bv flyers en/of posters 
aantal nader te bepalen

De coalitie Pr en communicatiebureau plus b2b platform goede zaken Nog nader overeen te komen op de beursvloer



Wilhelmus de Oranje Man Wat ga je doen met mensen en hoe maak je contact 
waarbij contact niet vanzelfsprekend is? Muziek is vaak de 
sleutel tot contact. Hoe sluit je feestelijk een dag 
af?Liedjesprogramma/LiedjesBINGO speciaal voor ouderen 
en mensen met een beperking. Muzikale reis door de tijd, 
plezier en contact met liedjes.

1 gratis uur optreden in een instelling of verzorgingstehuis

ILFA professionele treasury met cashmanagement inclusief 
goede liquiditeitsprognoses

In 3 periodes van 2 weken wordt het bedrijf opgezet in de 
software. Dan 4 maanden gratis vrijblijvend maandelijks 
cashmanagement rapportages inclusief cashflow forecasts. 

Sportfever Kinderopvang en Events kinderopvang en events Nog nader overeen te komen op de beursvloer

Albert Heijn Vos Supermarkt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
staat bij ons hoog op de agenda. Waar het kan willen wij 
kandidaten plaatsen die op zoek zijn naar en baan of een 
stage.

Kandidaten plaatsen voor werkervaring.

Rotaract Haarlem Jongerenafdeling van Rotary International. Streeft ernaar 
om 4 à 5 keer per jaar een lokale organisatie te helpen met 
het organiseren van een actie. Dit kan een evenement zijn 
om geld op te halen, of door bijvoorbeeld een dagje uit te 
organiseren

Wij kunnen hulp bieden bij het opzetten en organiseren van 
evenementen. Wij zijn een team dat bestaat uit mensen met 
verschillende expertises; ICT, marketing, zorg, balie wat wij 
inzetten voor ons netwerk

Museum Haarlem Museum met verhalen van de stad, duik in de geschiedenis 
van de stad. 

Wij bieden een groep van max 20 personen toegang tot ons 
museum aanbieden een een kop koffie/thee. 

023DOEN.nl Wij helpen Haarlemmers hun idee te realiseren Wij bieden 4 weken hulp bij oplossen van probleem

Bibliotheek Zuid-Kennemerland Bibliotheek Nog nader overeen te komen op de beursvloer

Werk en Inkomen Haarlem/Zandvoort Sociale Dienst Nog nader overeen te komen op de beursvloer

Frisse Start Wandelcoaching Kom even helemaal tot jezelf met Frisse Start 
Wandelcoaching Haarlem

Een gratis yogales voor jouw team

Studio Marchel-Wim van Dongen Tuin- en landschapsarchitect Advies en ontwerp voor uw tuin, buitenruimte, groenproject



Stichting de Kindervriendin Wij organiseren pretdagen voor ongeneeslijk zieke 
kinderen, kinderen met een beperking en kinderen in 
armoede in Nederland.

Hulp aan instellingen waar wij kinderen kunnen 
helpen/ondersteunen. Wij zien te vaak dag kinderen veel 
binnenzitten en haast niet buiten komen. Wij willen ze graag 
meenemen voor leuke dagjes uit of als het echter niet anders 
kan een thuisbezoek organiseren voor verschillende 
instellingen.

Trojan Power Academy Trainingscentrum voor fysieke en mentale kracht, 
empowerment en zelfverdediging (Krav Maga)

Introductie van een fysiek en mentaal trainingsprogramma 
voor organisatie met >15 medewerkers. Een leerzame stage 
plek en een mogelijke aanstelling. 

Gemeente Haarlem Overheid advies en mogelijkheden rondom SROI

Vrijwilligerscentrum Haarlem e.o. / In The 
Picture

In The Picture maakt foto's voor vrijwilligersorganisaties 
van hun "vrijwilligers aan het werk"; deze foto's kunnen 
voor hun PR-activiteiten worden gebruikt.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligersorganisaties die behoefte 
hebben aan foto's van hun vrijwilligerswerk aan het werk. In 
The Picture biedt zijn diensten gratis aan. 


