
ORGANISATIE VRAAG
Blijfgroep
Freda Kok

Mijn vraag is: kan iemand ons helpen de kinderruimte zo functioneel 
mogelijk in richten?

Buurtgezinnen 
Daniëlle de Heer

Sponsor voor sinterklaasfeest € 150,-, cadeautjes voor het 
Sinterklaasfeest voor kinderen van Buurtgezinnen. Steungezinnen 
gezocht: kinderen een dagdeel in de week opvangen.

Inloophuis 1 is samen
Frank Arkenbout, Herbert de Visser

Sponsoring voor activiteiten, zoals een bingo, barbecue.

Weggeefwinkel Nix
Irene Buitendijk, Simone Ronchetti

Wij zoeken een ruimte voor onze weggeefwinkel, waarmee we veel 
Zaankanters in minima-situaties voorzien van gratis spullen.

Prakkie over 075
Lammie Tuinhof

Donateurs voor (houdbare) producten en speelgoed.

ICT Vanaf Morgen
Kim Bakkum, Aziza Bounecou

Ondernemers en bedrijven: lever afgeschreven ict-apparatuur bij ons 
in! Of neem IT-diensten van ons af. Via ons werk brengen wij mensen uit 
Zaanstreek-Waterland met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een 
baan in de IT.

Muziekvereniging Apollo
Hanneke Pekelharing

Concerten voor personeel.

Stichting Ontdec
Sharon Mantjes, Claudia Janssen 

Wie kan ons wegwijs maken in het doolhof van fondsen en subsidie 
aanvragen? Dit is nodig om voor het voortbestaan en de doorontwikkeling 
van onze stichting.

Wijkboerderij De Veldmuis
Daniëlle de Heer, Erwin Volmer

Vrijwilligers. Grote partytenten/evenementen tent.  
Stratenmaker eenmalig. Hulp bij Halloweenfeest.

Zaankanters voor Elkaar
Giovanni Masetti, Hulya Ozyar

Ondersteunen van organisaties als het gaat om vrijwillige inzet.

Hospice Zaanstreek
Helma Giesink

Op welke manier zouden bedrijven ons kunnen ondersteunen met 
menskracht of materialen bij het nieuw te openen hospice Het Tij in 
Zaandam? Of bij het bestaande hospice De Schelp in Krommenie?

OVERZICHT ZAANSE BEURSVLOER 29 SEPTEMBER 2022, 
15.30 - 17.00 UUR, BULLEKERK ZAANDAM
Tijdens de Beursvloer wisselen bedrijven en maatschappelijke organisaties/initiatieven vraag 
en aanbod uit. Met gesloten beurzen. Het gaat om: kennis, menskracht én materialen.

De rode, onderstreepte namen zijn aanspreekbaar als hoekmensen tijdens de Beursvloer. Zij dragen alle 
vier een opvallende rode jas en kunnen je helpen om iemand te vinden.

GROEN: vragende partij   |  ORANJE: aanbiedende partij  
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ORGANISATIE VRAAG
Kledingbank Zaanstad
Hans Sijbrandij

Diesel voor het aftanken van een leenbestelwagen. Een grote wasmachine 
met wasmiddelen. Zichtbaarheid: een zeildoek. Nieuwe reclamerollen in 
onze drie banners. LED-verlichting in het pand.

Buurtcentrum De Bovenkruier
Kitty Awondatu

Geluiddicht maken ruimte, loodgieterswerk, verwijderen keuken, 
verwijderen douche, enz.

De Zaanse Regenboog
Frank Vos

Drukken van voorlichtings-/regenboogspel: drie gekleurde platen op A3. 
De handleiding kan eventueel op A4-formaat gedrukt en geplastificeerd 
worden. Plus losse antwoordkaartjes.
Verzorgen van veganistische (eventueel vegetarisch) hapjes tijdens 
nieuwjaarsreceptie. 

Vereniging Zaans Erfgoed
Simone Spakman

Vrijwilligers voor de PR- en activiteitencommissie.

Buurtcentrum De Lorzie
Jos Koster, Johan Knoopjes

Wat voor stichting/VOF-constructie is nodig ivm de WBTR?  Juridische en 
zakelijke info ivm opstart mode-atelier voor statushouders Zaanstad en 
Wormerland.

Humanitas Zaanstreek-Waterland
Peter Okker

We zoeken bestuursleden. En we bieden: hulp bij financiën en administratie 
van werknemers, hulp bij eenzaamheid en rouw, ondersteuning bij 
scheiding met kinderen, schrijven Levensboek en individuele taalcoaching.

BMX Zaanstad
Michael van der Meer

Een fietsenrek. Lege vaten (te gebruiken als prullenbak). Picknicktafels.

Leergeld Zaanstad
Sonja Heringa

Vrijwilligers werven voor onze stichting.

Het Sociale Winkeltje
Ton de Kleijn

Om de toekomst te waarborgen willen wij een stichting oprichten.  
Wij zoeken bestuursleden.

TAZZ: Tassenactie Zaanstad
Else-Mieke Steenkamp, Wendy Appelman

Wij zoeken spullen voor de ruim 300 goodybags die wij regelmatig 
weggeven aan kwetsbare doelgroepen. Ook zoeken wij uitdeel-
vrijwilligers.

Bewonersinitiatief Rosmolenwijk / 
Buurthuis De Kolk
Heleen van Wiechen, Marianne Monnier

Onze stapelbare stoelen vallen langzamerhand uit elkaar. We zijn daarom 
op zoek naar vervangende stoelen. We gaan graag in gesprek om 
hiernaast meer mogelijkheden te verkennen met ondernemers.

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek
Rita Melk-Dijkhuizen

Hulp bij opmaak Zaanse Natuur en Milieu Krant (3-4 keer per jaar).

CW Productions
Chantal Schriekenberg

Wij willen ons team verstevigen. Wellicht is er een mogelijkheid voor 
financiële steun? We zitten nu tegen ons plafond aan als burgerinitiatief. 
Graag overleggen we via gesprekken wat we nog meer zouden kunnen 
doen.

Humanitas Levensboek
Annemieke Schoen, Age de Jong

Reanimatie van afspraken die door corona niet doorgingen: locatie voor 
levensboek-middag met Inntel Hotels; afspraak met NHmedia voor een 
videopresentatie.
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ORGANISATIE VRAAG
De Blijde Ruiters
Milly Verhoef

Hoe krijg ik van de gemeente iets gedaan?

Et Buut opvang vluchtelingen 
Oekraïne
Marja Keller, Rob Sipma

Wasmachine en drogers, industrie kwaliteit. Voor een tijd lang 
wasmiddel en afwasmiddel. Scanner/printer. Office pakketten/licenties/
open office. Tuinmeubelen: van het plein wordt veel gebruik gemaakt. 
Voortgang “Boeren voor buren”: groenten en fruit. Voor een tijd lang 
pampers (verschillende leeftijden). Hulp bij het opzetten van thee- en 
koffiemomenten.

Social Sofa Zaanstad
Truus Vegter

Welke organisatie kan helpen met het maken van een simpele website 
met informatie over Social Sofa Zaanstad? We willen daarin alle Zaanse 
Sofa’s (met de verhalen achter iedere bank) opnemen. In de toekomst 
komt er een Zaanse Sofa-route te maken, inclusief QR-codes op de 
banken. 

Kinderkledingbank Zaanstad
Michael van der Meer

Elektronische kassa, kledingrekken, digitaal amusement voor kinderen, 
twee kinderpaspoppen.

Sterrenwacht Vesta
Mark Kristel

Voor een frisse doorstart van de Sterrenwacht zijn verschillende 
werkzaamheden nodig: het renoveren en verduurzamen van kozijnen, 
dakgoten, de cv-installatie en de keuken. Daarvoor zijn we op zoek naar 
materiaal en mankracht. Ook gaan we een leslokaal ombouwen tot 
museum. We zoeken daarvoor (verplaatsbare) systeemwanden.



ONDERNEMER AANBOD
Rabobank Zaanstreek
Ingrid Kleijn, Casper de Ruiter,  
Sumeyra Akca

Incidenteel gebruik vergaderruimte, kennis via netwerk, eventueel uren 
hulp.

Burgemeester Zaanstad
Jan Hamming (tot 16 uur aanwezig)

Ter plaatse meedenken, tips geven, doorverwijzen.

Team Klijnsma
André Klijnsma

Communicatieplan.

Gepensioneerd ondernemer
Frank van der Linden

Advies en hulp inzake ondernemerschap in de recreatieve sector.

BAYAR Cleaning BV
Paul Zonneveld

Algemene schoonmaak, oppoetsen van linoleumvloeren, tapijtreiniging, 
kleine verhuisklussen met grote bus, 100 bolletjes vers schepijs op een 
warme dag.

Zaans Stadsblad
Dirk Karten, Leo Griffioen

Publiciteit en maatschappelijke advertentieruimte.

Ondernemersvereniging  
Zaandam Zuid
Rob Karst

Mentorschap in ondernemen: hulp bij maken en uitvoeren van plannen. 
Begeleiding voor maatschappelijke organisaties, bij het zoeken van 
arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor je buurt
Dionne Doets

Diverse subsidies voor buurtinitiatieven.

SESAM Academy
Madeleine Gunning

Organisatieadvies voor vrijwilligersorganisaties /maatschappelijke 
organisaties.

Paralympiër en spreker
Margret IJdema

Positieve lezing geven. Zit het even tegen? Geen paniek! Waar deuren 
dichtslaan, gaat er wel weer ergens eentje open.

MultiCraft Uitzendbureau
Ron Kistenmaker

Breed zakelijk netwerk. Bereid om hulpvragen verder te brengen.

Lean on you
Iris Vogt

Ik ondersteun bij transformaties. Persoonlijk en zakelijk. Is er een nieuwe 
weg nodig? Ik doe een scan en geef advies. Wie wil kennismaken met de 
eerste Klimaat burgemeester van Zaanstad?

Voorzitter Zaanse Uitdaging
Nico van Braam

Breed zakelijk netwerk. Bereid om hulpvragen verder te brengen.

WWZ Academy
Anne Vrieze

Meedenken met bestuur over beleid voor de toekomst. Helpen met het 
aanvragen van subsidies.

Brouwerij HOOP
Paul Riteco

Breed zakelijk netwerk.

NH Media
Mischa Korzcek, Gerie Smit,  
Michel Gijselhart, Thyra de Groot,  
Tom van Midden

Publiciteit. En verslaglegging van de Beursvloermiddag via radio, tv en 
artikelen op de website van NH Media. 
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ONDERNEMER AANBOD
Floors BV
Ralph Bleeker

Advies voor interieur-inrichting en optimaal ruimtegebruik.

Inmeba
vertegenwoordigd door Bas Husslage, 
manager Zaanse Uitdaging

Bordjes voor routing in een gebouw.

Ank Officesupport
Anke Kars

Office-ondersteuning/secretariële tips.

Pannenkoeken-restaurant De Kraai
Simon Spanjer

Ruimtegebruik en/of pannenkoek met een drankje voor een groep 
vrijwilligers.

Tekst- en Projectbureau 
Woordenschat
Bas Husslage

Teksten schrijven. Meedenken in brede zin met organisatie en realisatie 
van projecten.

Elf Doet
Jeanet Verweij

Social media advies.

Dagblad Zaanstreek
Ron Amesz

Publiciteit.

Duijn Bloem Voss advocaten
Guido Voss

Juridisch advies. Breed zakelijk netwerk.

Laan Productions
Pim Laan

Kort filmpje.

GUIDEWAY
Inge Worm

Hostess en receptie-service.

Fotografie
Fred Wolf

Foto’s.

Wethouder Wormerland
Rick Ossendorp

Ter plaatse meedenken, tips geven, doorverwijzen.

Bullekerk
Niels Busch

Gaat graag in gesprek om te bekijken welke hulpvraag ingevuld kan 
worden.

ZUIVER 
Jaap Landsaat

Interieurdonaties en een groot maatschappelijk netwerk

Zaannotarissen
Rik Jacobs, Patty van Daal-Cornelius  
en Jennifer Kuijpers

Notarieel advies. Opstellen van een Stichtingsakte.

Drieblad Adviseurs
Marcel van der Vight

Financieel advies.

De Orkaan
Merel Kan

Publiciteit.
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ONDERNEMER AANBOD
ComFuNa én Hovenierster
Natasja Andringa

1. Fondsenwerving en/of communicatie advies in de vorm van een scan
    en mogelijkheden en aanbod
2. Eenmalig onderhoud tuin van max. 3 uur of advies aanleg inheemse
    plantensoorten met een tuinplan.

Elvira4Events
Elvira Mollee

Advies bij fondsenwerving en subsidie-aanvragen.


