
 

Maatschappelijke beursvloer in Orpheus 10 november 2021 

 https://www.beursvloerapeldoorn.nl/beursvloer-2021 

https://www.orpheus.nl/ 

Wat is de beursvloer? 

De Apeldoornse Beursvloer is een initiatief van Stichting Present Apeldoorn en wordt jaarlijks 

gehouden. Het doel is om de maatschappelijke waarde van bedrijven te vergroten. Centraal staat het 

belangeloos bij elkaar brengen van bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

Dit jaar waren wij, Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken i.o. ook van de partij. 

Handelen zonder geld 

Bedrijven en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar fysiek op de beursvloer. Alle 

deelnemers. In 1,5 uur tijd wordt er gehandeld met gesloten beurs net als het ouderwetse "handje-

klap". Jaarlijks zet Orpheus haar deuren open voor dit evenement. 

Ook is er de mogelijkheid op het podium een pitch te houden 

Namens onze Stichting was de eer aan Bert-Jan Bonhof en met succes, zoals in het filmpje te zien is. 

Hier een kort filmpje:  https://www.youtube.com/watch?v=GBnyN75sBxs 



 https://promohouse.nl/ 

Promo House verzorgt 50 t-shirts (of iets anders passends zoals hesjes of jassen) met logo. We 

overleggen nog over een tegenprestatie 

 

Op de vloer hebben we de navolgende deals gesloten 

 
• APD Bouw stelt 4 manuren beschikbaar om een externe gesloten fietsenstalling voor ons te 

bouwen, bijvoorbeeld op één van de terreinen van Accres (materialen moeten we op de 

begroting opnemen, hiervoor zijn kant-en-klare pakketten)(zie voor contactgegevens match 

formulier dat ons nog toegestuurd wordt) 

•  https://apdbouw.nl/ 

• Mariëlle Buijsse van de gemeente regelt met Accres dat zij daarvoor ruimte op hun terrein 

beschikbaar stellen 

• Mazars stelt 20 uur vrijwilligerswerk beschikbaar, wij kunnen een afgebakende klus 

formuleren, zij koppelen ons dan via de Mazars Foundation aan één van hun medewerkers, 

zie: https://www.mazars.nl/Startpagina/Over-ons/Corporate-sustainability/Mazars-

Foundation. We kunnen onze klus melden bij: myrafolkertsma@mazars.nl. 

•  https://www.mazars.nl/ 

• Safely Group biedt ons een veiligheidscheck van onze duofietsstalling(en), zoals de 

brandveiligheid rondom het opladen van de elektrische fietsaccu’s (zie voor contactgegevens 

match formulier dat ons nog toegestuurd wordt) 

•  

• Sesam Academie Advies op maat voor vrijwilligersorganisaties biedt ons een dagdeel gratis 

advies (via Apeldoorn pakt aan of de strippenkaart van de gemeente), bijvoorbeeld 

fondswerking. Zij hebben goed zicht op lokale fondsen en bedrijven. Ook kunnen ze 

meedenken over het werven van vrijwilligers. Zo zijn ze bezig een poule te formeren van 

beschikbare bestuursleden die gekoppeld kunnen worden aan vrijwilligersorganisaties. 

Contact: Ludo Plompen, 06-53704000, ludo@plompen.com. 

•  
https://www.sesamacademie.nl/ 

• VMBO Sprengeloo biedt de inzet van 3e jaars scholieren die een jaar lang in het kader van het 

vak zorg en welzijn activiteiten doen die hen in contact brengen met bijvoorbeeld ouderen of 

mensen met een beperking. Ze zouden dan onder schooltijd bijvoorbeeld eens in de maand 
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als vast fietsmaatje met iemand op pad kunnen (wij moeten als bestuur nagaan of we dat 

qua veiligheid en met het oog op ons dure materiaal verantwoord vinden) of ons kunnen 

helpen bij de catering van een vrijwilligersbijeenkomst. Contact Marjolein Bijl, 

m.bijl@veluwseonderwijsgroep.nl.  

•  https://www.sprengeloo.nl/ 

• Reinders Makelaardij wil onderhoud van een Duofiets vergoeden voor een bedrag van 

ongeveer 250 euro. Tegenprestatie is een reclame uiting op de fiets. 

•  https://www.makelaarinapeldoorn.nl/ 

 

• Accres (Ingvild Lith) wil graag een online masterclass krijgen. We gaan nog even overleggen 

wat de tegenprestatie gaat worden, maar zij heeft veel contacten en kan wellicht publiciteit 

tijdens  de openlucht bios verzorgen. 

•  https://www.accres.nl/ 

• XL Lease (Bart van Eijkeren) gaf aan dat duofiets lease ook mogelijk is via XL Lease. We gaan 

even praten, maar eerst even horen wat de ervaringen vanuit FM.nl zijn 

•  https://www.xllease.nl/ 

• Talma Borgh wil eventueel stallingsruimte aanbieden. We houden dit warm, maar willen wel 

uitkijken voor ongecontroleerd gebruik vanuit Talma Borgh. 

•  https://talma-borgh.nl/ 
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