
Naam organisatie Omschrijving organisatie/diensten/branche (kort:liefst in één zin)Vraag/vragen Tegenprestatie

Stichting Fort Penningsveer Sociaal Maatschappelijk werken voor 

mensen die het minder goed 

hebben.

Schilderen en timmeren van de 

verblijfruimten. Groen voorziening en 

straatwerk ( schelpen en grind).  En 

vernieuwen laminaatvloer

Gebruik van een bijzondere 

verblijfruimte in een 100 jarig Fort en 

rondleiding.

Kennemerhart - Oppeppers Ouderenzorg - innovatieve 

dagbesteding

Materiaal / verbouwen 

houtbewerkingslocatie ; schilderen 

ruimte; helpen bij opzetten goede social 

media/communicatie; ondersteunen bij 

sport & bewegen

VTS workshop/koken op onze 

locatie/boswandeling met IVN 

gids/training over 

dementie/middagvoorstelling in het 

Verhalenhuis

Stichting TijdSparen Nederland Stichting TijdSparen wil communities 

oprichten en/of ondersteunen door 

TijdSparen in te voeren. TijdSparen is 

een vorm van community building, 

waarbinnen op basis van gelijkheid 

en wederkerigheid vaardigheden en 

passies worden ingezet om elkaar te 

ondersteunen. Hierbij zijn 

deelnemers zowel 'hulpvrager' als 

'hulpverlener', maar het kan ook 

gaan over samen dingen doen, er 

voor elkaar zijn. Dit alles op basis van 

een puntensysteem.

Wij zijn op zoek naar hulp bij het 

begrijpelijk formuleren van ons aanbod 

(communicatie). Bovendien willen we 

graag een mooie folder maken en laten 

drukken.  

Deelname aan de Godfried Bomans 

wandeling naar de Eerebegraafplaats in 

Bloemendaal van 23 april. Of deelname 

aan het Bomans Schaaktoernooi op 28 

augustus.



Stichting Haarlem Food Future onze missie: Op weg naar een 

gezonde en duurzame leefomgeving! 

1. Wij zoeken een financieel specialist 

die de jaarcijfers wil maken (±4 uur 

werk) 2. Wij zoeken vrijwilligers die 

dagelijks 2 uur willen helpen bij het 

ophalen en wegbrengen van eten naar 

Oekraïners

1. De financieel specialist ontvangt een 

rondleiding bij een sociale 

ondernemer, waarbij de smaak wordt 

gekieteld met duurzaam geproduceerd 

eten en drinken. 2. De vrijwilliger 

wordt opgenomen in een enthousiast 

team, ontvangt waardering voor de 

hulp en doet nieuwe ervaringen op (en 

indien gewenst een 

vrijwilligersvergoeding)

Zorgbalans Heemhaven woonzorgcentrum voor mensen met 

een dementie

wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor 

een wandel dag op 2 juli. Aan het einde 

van de dag is er een klein festival op ons 

terrein met leuke activiteiten en lekkere 

hapjes.  wij zijn op zoek naar mensen 

die met de bewoners gaan meelopen en 

bedrijven die wat willen betekenen 

tijdens het festival.

Een steentje bijdragen aan een hele 

leuk dag voor de bewoners. Reclame 

maken op het festival voor je eigen 

bedrijf.  Een lekker hapje en drankje 

Stichting Samen Haarlem Zelforganisatie Wij zij op zoek naar 

Vrijwilligers/gastsprekers die willen 

voorlezen, en verhalen vertellen bij 

onze LEES EN TAALCLUB SCHALKWIJK. 

Woensdag van 15:00 tot 17:00 uur

Bloemetje, cadeaubonnetje of 

chocolaatje. 

BuroBras reintegratie reintegratie voor mensen met 

psychische klachten

We zijn op zoek naar bedrijven die 

oefensollicitatiegesprekken willen 

voeren 

een bericht op LinkedIn om het bedrijf 

hartelijk te bedanken voor de 

mogelijkheid die ze geboden hebben!

Haarlem Mozaiek integratie statushouders we organiseren een grote picnick op 20 

augustus. We zijn op zoek naar mensen 

die met de kinderen kunnen sporten en 

spelen en 2: we geven aan kinderen van 

statushouders schakkles, maar hebben 

geen groot bord om het uit te leggen

mee eten tijdens de picnick (dat is een 

feest op zich). e 2: jullie mogen de 

prijsuitreiking doen (20 blije kinderen!)



Kennemerhart - Oppeppers Oppeppers = Ouderenzorg - 

Dagbesteding

Toegang tot sportscholen/busvervoer 

voor uitjes/communicatie advies voor 

gebruik social media/ondersteuning bij 

klussen op grote 

groenvoorziening/promotiemateriaal 

verkrijgen

VTS workshop/koken op onze 

locatie/boswandeling met IVN 

gids/training over 

dementie/middagvoorstelling in het 

Verhalenhuis/

Stichting Leergeld Haarlem 

Zandvoort

Goed doel voor kinderen die in 

armoede opgroeien

We hebben gadgets nodig met Leergeld 

logo; fietszadelhoesjes, vlaggetjes, 

rugzakjes, 

Publiciteit dmv post social media, 

vermelding bedrijf op website

Sbso van Stichting Ons Tweede 

Thuis

Naschoolse opvang en vakantie 

opvang voor kinderen uit het 

speciaal onderwijs

Voor de naschoolse en vakantie opvang 

zijn we altijd op zoek naar leuke 

activiteiten! En onze snoezelruimte is 

om een beetje verdrietig van te worden 

op het moment. Die kan echt wel een 

opfrisbeurt gebruiken..

We kunnen cakejes bakken voor het 

bejaardentehuis hier of mooie 

tekeningen maken :)

De Baan vrijetijdscentrum voor mensen met 

een verstandelijke beperking

De Baan bestaat 50 jaar  en we zouden 

graag onze deelnemers een duurzaam 

kado (waterfles) willen geven als 

aandenken, Verder zijn wij altijd op zoek 

naar leuke zomeruitjes voor onze 

deelnemers en zouden we graag advies 

krijgen op het gebied van marketing 

met op het bereiken van jong publiek 

(of verwijzers) 

Wij hebben heerlijke echte Baan 

jubilaris biertjes kado , maar zijn 

natuurlijk ook ervaren in creatieve 

feestjes organiseren/verzorgen

Juttersgeluk Sociaal upcycle atelier Komt op de beursvloer Een organisatie kan een ochtend mee 

jutten



Stichting Turquoise Sociale horeca onderneming: 

mensen verder ontwikkelen door het 

aanbieden van een gezellige horeca 

werkplek met een sociale functie in 

Parkwijk! 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die 

graag in de horeca willen werken. 

Daarnaast ook iemand die wat 

technische klussen kan doen. Veelal 

kleine reparaties. Ook op gebeid van 

ICT.

Uiteraard een maaltijd, verse gemaakt, 

2 gangen menu. 

Stichting PXE Pseudo Xantoma 

Elasticum

Stichting voor bevordering 

naamsbekendheid van zeldzame 

progressief, erfelijke genetische 

aandoening

Hulp op gebied van PR ter bevordering 

van naamsbekendheid, PR middelen & 

materialen

oa naamsvermelding op de website 

Kennemerhart/ locatie de 

Molenburg

ouderenzorgorganisatie Voor onze bewoners, maar ook 

vrijwilligers! altijd op zoek naar mooie 

initiatieven om ze in de watten te 

leggen. Daarnaast praktisch op zoek 

naar tafelaankleding om onze 

restaurantavonden meer een 

restaurantgevoel te geven.

Natuurlijk vermelding op social media. 

Daarnaast hebben wij een mooie 

ruimte waar 's avonds vergadert kan 

worden! En vele dankbare 

bewoners/vrijwilligers.

Kinderbehandelcentrum De 

Wollewei

kinderen met een beperking We zouden het geweldig vinden als er 

weer schoolfoto's van onze kinderen 

worden gemaakt en worden geprint. 

Voor het zomer/herfstfeest voor de 

kinderen een extraatje qua 

entertainment (bijv springkussen, 

muziek, poffertjes, e.d.). Een activiteit 

voor het jaarlijkse personeelsuitje. 

Mensen/materialen die ons kunnen 

helpen met klussen.

we zullen enthousiast melding maken 

in onze nieuwsbrief aan ouders en op 

onze gesloten social.

Zorgboerderij Dier & Vriend Zorgboerderij We hebben een zonnescherm of 

overkapping nodig voor het terras

Een "Boerenpakket" (soort 

kerstpakket, maar dan met lekkernijen 

van de boerderij)



Stem in de Stad Oecomenisch diaconaal centrum. 

Wij zorgen dat mensen in nood 

gezien, gehoord en ondersteund 

worden.

Wij zijn op zoek naar gordijnen, een 

tuinman voor onze patio, een 

opknapbeurt van het Nieuwe 

Wereldhuis, kerstspullen, meubilair, 

lampen en planten, enz.

Wij bieden vergaderruimte

Stichting Lotus College/SMAAK Lotus College verzorgt een horeca 

leer/werktraject voor jongeren met 

een verstandelijke beperking.

1. onze buitentafeltjes voorzien van een 

opknapbeurt. 2. Opknapbeurt 

tuin/terrasje bij SMAAK 3. Twee goede 

laptops met Word 4. Barista workshop 

voor pupillen. 5. Biertap workshop voor 

onze pupillen 6. Rondleiding bij 

Simon&levelt....

Natuurlijk naamsvermelding op social 

media, daarnaast diverse 

mogelijkheden zoals een lekker kopje 

koffie met lekkers op het zonnige 

terras bij SMAAK, of een heerlijke 

huisgemaakte bokkepootjestaart, of 

een heerlijke broodjeslunch. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Haarlem

Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt 

sport- en cultuurlessen voor 

kinderen die opgroeien in armoede. 

Dat zijn in Nederland 2 a 3 leerlingen 

per klas. Via sport en cultuur 

versterken we hen fysiek, mentaal 

en sociaal, blijven ze gezond en 

nemen hun toekomstkansen toe. 

Dat is belangrijk, juist nu!

2022 is hét actiejaar waarin we extra 

veel kinderen willen helpen.  Om ons 

acties extra kracht bij te zetten, zoeken 

we: 1. een vormgever die ons tav acties 

soms kan helpen met het 

opmaken/aanpassen van advertenties 

en flyers (sommige obv bestaande 

Indesign sjablonen).  2. We zoeken sport- 

of cultuur gerelateerde weggevertjes, 

voor events  en bij flyeren (in natura of 

sponsoring), bv kleine rugzakjes, 

sleutelhangers met balletje, 

(tennis)ballen, fluitje of 

mondharmonikaatje, oid. 

Naamsvermelding op uitingen, social 

media post, een door ons team 

zelfgebakken taart, veel dank en blije 

gezichten van veel ouders, kinderen en 

jongeren. De wetenschap dat je 

meehelpt aan een belangrijk doel: 

gezondheid, veerkracht, langer en 

gelukkiger leven, toekomstkansen. 

Juist nu.   

Buurderij Hart Weet jij wie jouw eten en drinken 

maakt? Via de Buurderij koop je 

rechtstreeks van de lokale Boer of 

Ambachtelijk producent en zo leer je 

de makers van jouw eten en drinken 

kennen.

vrijwilligers: iemand die helpt met het 

vervoer van producten / materialen: 

koelboxen en een gesloten aanhanger 

voor dinsdagavond / woensdagochtend 

Een pakket lekkere lokaal en duurzaam 

geproduceerde producten



Humanitas Zuid- Kennemerland Ondersteuning door vrijwilligers op 

gebied van opvoeden, financiën, 

Eenzaamheid

Wij willen onze vrijwilligers waarderen 

voor de inzet die zij plegen voor 

kwetsbare groepen.

Informatie in onze nieuwsbrief. Een 

keer meelopen of werkbezoekn.

Gouden Dagen Haarlem & 

Heemstede

Het doel van Gouden Dagen is het 

realiseren van een gouden moment 

voor de oudere, meer kwetsbare 

wijkbewoner, via een speciale wens-

vervulling die men zelf om 

praktische redenen (weinig 

financiële middelen of beperkt 

netwerk) niet kan organiseren. 

Bevorderen van welzijn, bestrijden 

van eenzaamheid.

Een aantal senioren willen zo graag eens 

een bootreisje maken. Nog een aantal 

ouderen wil naar De Keukenhof. Een 

paar individuele wensen: bezoek aan de 

Jordaan, Bloemendaal, Volendam, FC 

Feyenoord, Aviodrome, Alkmaar 

Een door onze bewoners zelf gebakken 

taart aan te bieden. Tevens  Happy 

hour op een locatie van Sint Jacob. Op 

locaties van St. Sint Jacob vinden het 

gehele jaar door leuke evenementen 

plaats in het kader van Kunst & 

Cultuur.  Welke gewenste uitnodiging 

graag in overleg.

Maatjes GGZ, onderdeel van RIBW 

K/AM

Maatjes GGZ zet zich in om sociale 

contacten te vergroten, 

eenzaamheid te verminderen en 

participatie in de samenleving te 

stimuleren voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid. Maatjes 

GGZ brengt vrijwilligers in contact 

met deelnemers met een vraag voor 

een maatje en streven hierbij naar 

een passende match.

Voor onze maatjeskoppels zijn wij op 

zoek naar een leuk uitje om ze in het 

zonnetje te zetten. Daarnaast zijn wij op 

zoek naar manieren om ons project te 

promoten om zodoende meer 

vrijwilligers aan te trekken. 

Bij een mooie deal zullen wij dit vol 

trots kenbaar maken op de 

verschillende social media kanalen van 

de RIBW K/AM, welke een groot bereik 

hebben. Ook zullen we hierover 

berichten plaatsen op intranet en in de 

nieuwsbrief van Maatjes GGZ. Er valt 

zelfs te praten over de inzet van een 

appeltaartje voor het betreffende 

bedrijf waar we de deal mee gesloten 

hebben!

Roads Wij vertegenwoordigen 2 sociale 

firma's in Haarlem. Het gaat om het 

Appeltaart Imperium en Roads Print 

en Pixels waar wij samen met onze 

deelnemers, die een achtergrond in 

de psychiatrie eo verslavingszorg 

hebben, aan het werk zijn.

Wij willen graag iets extra's voor onze 

deelnemers organiseren/regelen. Veel 

van onze deelnemers hebben een kleine 

portemonnee of weinig sociale 

contacten. Het zou zo leuk zijn om ze 

iets extra's aan te bieden.

De lekkerste appeltaarten van Haarlem 

en omstreken :) en drukwerk



Stichting Hospice Haarlem en 

omstreken

Palliatieve zorg aan terminale gasten 

in het Hospice huis en ondersteuning 

bij de zieke mensen thuis, ob

Wij hebben een mooi filmpje van 

ongeveer 2 minuten over de 

 ondersteuning van onze vrijwilligers 

van terminaal zieke mensen thuis. Wij 

zouden dit graag een aantal malen 

willen laten vertonen in de zalen van 

een bioscoop/Wij hebben behoefte aan 

een advies over de verduurzaming van 

ons pand aan de Zuiderhoutlaan, 

inclusief het interieur/Wie wil er voor 

onze ruim 100 vrijwilligers een 

feestelijke bijeenkomst/ uitstap 

organiseren?/Wij zoeken een ruimte 

geschikt voor ongeveer 50 personen,  

waar we  kunnen vergaderen /Wie 

wil/kan voor onze vrijwilliger een 

inspirerende, leerzame bijeenkomst 

verzorgen?

wij zorgen voor publiciteit op onze 

website, en facebook

Kinderuniversiteit Haarlem Kinderuniversiteit Haarlem is een 

weekendschool voor leergierige en 

nieuwsgierige kinderen van allerlei 

basisscholen uit Haarlem. Twee jaar 

lang maken de leerlingen kennis met 

allerlei vakgebieden en talenten via 

enthousiaste gastdocenten van 

bedrijven en organisaties in en rond 

Haarlem. 

De kinderen van de Kinderuniversiteit 

zijn de werknemers van de toekomst, 

dus het is mooi als je ze nu al in huis kan 

halen met een gastles. Ze kunnen als 

geen ander "buiten de doos" denken 

dus zijn ook goed voor een andere 

invalshoek en geven energie. Ze kunnen 

ook een artikel over de gastles schrijven 

in Jong023 (de kinderkrant van 

Haarlem)

Praktijkcollege de Schakel we zijn een praktijkscholing voor 

leerlingen met een licht 

verstandelijke beperking

Wij hebben behoefte aan een advies 

over de verduurzaming van ons pand 

aan de Zuiderhoutlaan, inclusief het 

interieur.

Nog niets is zeker maar ik denk aan een 

lunch/ diner gemaakt door onze 

leerlingen



Zonnebloem wij organiseren voor kwetsbare 

oudere leuke dingen

reclame voor het bedrijf

Stichting Zebra-Zorg Zorgboerderij Wie wil er voor onze ruim 100 

vrijwilligers een feestelijke bijeenkomst/ 

uitstap organiseren?

Een paar dagen genieten op de 

heerlijke plek die Zebra-Zorg is. Van de 

prachtige omgeving, de locatie, de 

dieren, de deelnemers (jongeren met 

een mentale beperking), de vaste 

vrijwilligers en het personeel. Een 

ideale gelegenheid dus voor 

teambuilding en maatschappelijk 

verantwoord ondernememen.

Nova College Opmaat groep opmaat groep gastlessen om onze studenten zoveel 

mogelijk ervaring op laten doen en laten 

zien wat er in de wereld te koop is

Een groep studenten die iets voor een 

ander willen doen

Stichting Massage voor de Zorg Wij  geven aandacht en verbinden 

met massage bij doelgroepen waar 

communicatie moeilijk is of niet 

gewenst

Wij zoeken een ruimte geschikt voor 

ongeveer 50 personen,  waar we 

 kunnen vergaderen

Wij kunnen een massage aanbieden op 

werk of een workshop hand-

onderarmmassage voor personeel om 

dit samen te leren. Een uurtje 

ontspanningstechnieken op het werk is 

ook mogelijk.

Reakt Haarlem Dagbesteding, Individuele 

begeleiding

Wij zijn op zoek naar leuke uitjes en of 

activiteiten voor onze deelnemers

Wij bieden vogelhuisjes aan, kunnen 

helpen bij een kleine verhuizing, wij 

kunnen fietsen repareren

Zorggroep Reinalda verpleeghuis Wie wil/kan voor onze vrijwilliger een 

inspirerende, leerzame bijeenkomst 

verzorgen?

wij kunnen een lunch aanbieden voor 

de vrijwilligers die ons geholpen 

hebben



Stichting Skatepark Haarlem Indoor skatepark Wij zijn op zoek naar (tweedehands) 

materialen die wij kunnen gebruiken ter 

ontwikkeling van ons terrein

Wij bieden skateboardlessen aan, en 

zullen deze lente onze kantine openen. 

Deze kunnen wij beschikbaar stellen.

Fiets Maatjes  Haarlem Zuid 

Kennemerland

vrijwilligersorganisatie voor veilig en 

verantwoord DuoFietsen met 

deelnemers die niet meer zelfstandig 

kunnen fietsen

Wij zijn op zoek naar iemand die ons 

kan adviseren op het gebied van P.R . 

Fiets Maatjes is nog een kleine stichting 

wij willen meer bekendheid krijgen in 

Haarlem en Omgeving 

Een rond rit op de DuoFiets in Haarlem

Rode Kruis Kennemerland Hulpverlening: noodhulp, EHV, EHBO 

en Coronahulp

1. We willen graag de tuin van ons Rode 

Kruis gebouw in Haarlem opknappen? 

Wie helpt ons? 2. We zouden graag voor 

onze diverse activiteiten een serie flyers 

willen maken, wie kan ons helpen met 

redactie, vormgeving en drukwerk?

Gratis EHBO opleiding voor het hele 

team

Zonnebloem wij organiseren voor kwetsbare 

oudere leuke dingen

museum,lunch,kopje koffie boottochtje  

high tea theater met een klein groepje 

gasten

reclame voor het bedrijf

CityShapers Vrijwilligerscommunity voor 

jongeren en jongvolwassenen

Wij zoeken mensen (of werknemers) tot 

ongeveer 30 jaar die zich als vrijwilliger 

willen inzetten, of bedrijven die ons 

willen helpen met werving, promotie 

Wij bieden een community voor 

vrijwilligers, bijvoorbeeld met pizza 

avonden en gratis trainingen

Het Vogelhospitaal, Stichting 

Vogelrampenfonds

Het Vogelhospitaal in Haarlem zet 

zich in om zieke, verweesde en 

gewonde wilde vogels uit de regio 

op te vangen en te verzorgen. 

Wij zoeken een dagje uit om onze 50 

vrijwilligers te belonen; Wij kunnen hulp 

bij onze bouwprojecten gebruiken; Wij 

zoeken IT advies en service; Wij zoeken 

iemand met verstand van RJ650 voor 

vragen over de jaarrekening

Je mag gezellig bij ons vergaderen, we 

hebben een mooie ruimte...Ook 

kunnen we een leuke FB post maken 

over je bijdrage of een persbericht



Stichting Present Haarlem Vrijwilligersorganisatie Wij zoeken vrijwilligers die graag iets 

voor iemand willen doen die dat zelf 

niet kan.

Wij zetten uw bedrijf op social media. 

En we kunnen u helpen met het 

organiseren van een teamuitje.

Zonnebloem afdeling Ter Cleeff - 

Haarlem Zuid Kennemerland

Vrijwilligersorganisatie tbv minder-

valide medemens

Zoeken een bedrijf dat een uitstapje 

voor 25 gasten wil financieren naar het 

Verkade Museum in Zaandam. Incl. 

vrijwilligers om rolstoelen te duwen.

PR in landelijke en lokale Zonnebloem-

media, foto-reportage

Spaarne Werkt Participatiebedrijf .

Werkgevers Servicepunt Zuid-

Kennemerland en IJmond

Werving en selectie We komen graag in contact met 

bedrijven die iets doen met mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij hebben mooie contacten met 

interessante bedrijven in de regio en 

kandidaten die een nieuwe baan 

zoeken.

Buurtbedrijf Haarlem / Werkdag Groenwerkzaamheden, 

schilderwerkzaamheden 

Op zoek naar werk voor onze 

organisatie, nieuwe instroom 

deelnemers, leuke uitjes voor onze 

hardwerkende deelnemers

Blijdschap

Zonnebloem Heemstede Zonnebloem,  bezoek aan gasten 

met een mobiele beperking

Met gasten strand bezoek incl koffie, 

lekkere lunch voor enkele gasten, 

mensen die een high tea willen 

verzorgen voor een groepje

Stukje in de plaatselijke krant. zonder 

veel inspanning een voldaan gevoel, na 

een wandeling achter een rolstoel hoef 

je die dag niet meer naar de 

sportschool


