Uitnodiging Meet & Match 2015

U komt toch ook op 19 november?!
Meet & Match is een sprankelend en inspirerend ontmoetingsevenement georganiseerd
door het Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten. Daar ontmoeten bedrijven,
maatschappelijke organisaties en gemeente elkaar. We handelen in diensten, menskracht,
middelen, kennis en kunde. Met gesloten beurzen, dat is de voorwaarde.
Meet & Match is een uitstekende gelegenheid om elkaar in een informele en dynamische sfeer
te ontmoeten. Doel is om zo veel mogelijk matches te maken die tijdens NLdoet* of op een
ander tijdstip gerealiseerd worden.
Deelnemen
Een match maken op de Meet & Match betekent een win-win situatie voor iedereen!
Voorwaarde is dat organisaties en bedrijven zich vooraf aanmelden. Dit kan m.b.v. bijgevoegd
aanmeldformulier.
Matches maken
Weet u al welk aanbod u wilt ‘verhandelen’? Of welke vraag u wilt stellen? Laat het ons weten.
Ook dit kan via bijgevoegd aanmeldformulier.
We handelen in vier categoriën:
• Helpende handen: projecten met sociaal menselijk aspect
• Handige handen: voor klussen waarbij de handen uit de
mouwen gestoken moeten worden
• Kennis en kunde: inhoudelijke projecten zoals coaching en
training
• Middelen en materialen: voor alle mogelijke zaken die nodig
zijn om de match succesvol af te ronden
We zien u graag op 19 november!
Tijdstip: 15.00 - 18.00 uur
Locatie: ONVZ, De Molen 66, 3995 AX Houten

Foto: Sven Verbeek

Meer informatie en inspiratie vindt u op www.pmohouten.nl Vul het formulier gelijk in! >>

*NLdoet is het grootste landelijke vrijwilligersevenement van Nederland. Het zet twee dagen de
schijnwerpers op vrijwilligerswerk. In Houten organiseert het Platform Maatschappelijk Ondernemen
de NLdoet.

Aanmeldformulier
Meet & Match Houten
Donderdag 19 november 2015, ONVZ, De Molen 66 in Houten, aanvang 15.00 uur. U kunt niet vroeg genoeg
zijn voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Volg ons ook op Twitter @pmohouten en op Facebook.
Organisatie/bedrijf:
Voor- en achternaam:

m

v

Voor- en achternaam:

m

v

Voor- en achternaam:

m

v

Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoon:
Ja, ik kom
Nee, ik kom niet

Omschrijf uw vraag/aanbod duidelijk in termen van helpende handen, handige handen, kennis en kunde of
middelen en materialen. Vergeet niet het formulier op te slaan op uw computer of laptop en pas
daarna naar ons te verzenden. U kunt dit ingevulde formulier terugsturen naar: info@pmohouten.nl

Partners

Sympathisanten

Ontwerp: www.pixelsandpencils.nl

Mijn vraag/aanbod:

