De 3 ‘M’s’
Binnen De Rondeveense Uitdaging
hebben we altijd behoefte aan de 3 M s’:
• Materialen
• Menskracht
• Middelen

Voorbeelden van hulp
• Krijgt uw bedrijf nieuw meubilair, gaat u verhuizen naar een nieuw pand of verandert de
naam of huisstijl van uw bedrijf? Wat voor u in zo’n geval overbodig wordt, is voor een
maatschappelijke organisatie vaak heel goed bruikbaar.
• Hebben u of uw medewerkers veel ervaring en kennis op een bepaald vakgebied, zoals
financiën, strategie, architectuur, marketing e.d. dan kunt u met een adviesgesprek of een
workshop van grote waarde zijn voor vrijwilligersorganisaties. U helpt hen daar echt
een stap verder mee.
• U kunt natuurlijk ook altijd een project financieel ondersteunen.

Geef aan dat u helpen wil en dat we u mogen benaderen als een
kans zich voordoet! Doe dat dan s.v.p. via 1 van onderstaande kanalen

Contactpersonen
Karin Wateler
Bedrijvencoördinator
T 06 – 20 09 55 52

Rietje Beeren
Maatschappelijk coördinator
T 06 – 24 80 89 58

www.derondeveenseuitdaging.nl

info@derondeveenseuitdaging.nl

facebook.com/DRVuitdaging

@DRVUitdaging

Bedrijven helpen
lokale goede doelen

MVO

Wat krijgt u als bedrijf van ons terug?

Geen woorden maar daden!

Actief deelnemen aan De Rondeveense Uitdaging betekent niet alleen maar

Het bedrijfsleven dat zich graag inzet voor een betere wereld, kiest gelukkig steeds
vaker voor een samenwerking met De Rondeveense Uitdaging. Dat is hèt initiatief dat u
in contact brengt met maatschappelijke organisaties uit de regio. Samen dagen we uit
en werken we aan resultaat in termen van menskracht, middelen en materialen.

geven! Uw bijdrage maakt het maatschappelijk leven in De Ronde Venen mooier
en beter. Naast die voldoening levert uw bijdrage het volgende op:
• Uw logo op de website
• Vermelding in het jaarverslag
• U wordt vermeld in onze communicatie-uitingen
• U blijft op de hoogte van succesvolle uitdagingen
•

Uw medewerkers zullen trots zijn om te werken bij een maatschappelijk betrokken bedrijf

Onze missie:
We brengen mooie bedrijven en

Zelf ook maatschappelijk verantwoord ondernemen
in de regio?

maatschappelijke organisaties samen,
om de leefkwaliteit in De Ronde Venen
te verbeteren.

Meedoen kan op veel verschillende manieren:
• Inzet van uw kennis/kunde of materiaal

Matches

Hoe werkt ’t voor u?

• Uw oude meubilair, materiaal of relatiegeschenken
aanbieden
• Inzet van u en uw medewerkers (handjes uit de mouwen)

Onze Matchgroep, die partijen

De formule is even simpel als sterk.

• Aanbieden van een maatschappelijk cadeau

samenbrengt, bestaat uit

Vanuit de samenleving worden

• Deelnemen aan de matchgroep

enthousiaste vrijwilligers,

uiteenlopende (hulp)vragen

• Financiële ondersteuning

werkzaam in het plaatselijke

voorgelegd aan de matchgroep die ze

bedrijfsleven. Het team is

toetst aan de missie… kunnen we door

samengesteld uit ondernemers,

de inzet van het lokale bedrijfsleven

senior-medewerkers en directeuren

de leefkwaliteit in De Ronde Venen

met een groot netwerk. Deze

verbeteren? Is het antwoord ‘ja’, dan

betrokken teamleden gebruiken hun

daagt de matchgroep één of meerdere

netwerk om contacten te leggen en

bedrijven uit om mee te werken.

projecten of wensen in beweging te

Zo komen vraag en aanbod samen en

zetten. Samen bereik je meer!

helpen we elkaar.

Wilt u bijdragen
met uw kennis, kunde
of materialen?
Meld u dan alvast aan, zodat
we u kunnen benaderen als
we kansen zien. We dagen u
graag uit!

Deze bedrijven uit De Ronde Venen doen al mee. U ook?
Meld u aan op de site en geef aan dat u open staat om een bijdrage te leveren.
Dan benaderen we u als u kunt bijdragen aan het succes van een maatschappelijke uitdaging.

