OPENSTAANDE VRAGEN MATCHEVENT
ACT Living

Professioneel elektronicagereedschap

Arnhem 6811

Binnenstadsbewoners voor het versterken van het platform

Arnhem Band

Ondersteuning bij een ledenwervingscampagne

Arnhem Band

Ondersteuning 75‐jarig jubileum (concertzaal, transport, overnachtingen)

Arnhem Band

Financieel advies in verband met het fabriceren van nieuwe uniformen.

Arnhem Divers en Jong

Leden voor de Adviesraad (organisator netwerkbijeenkomst)

Avonturis

Advies m.b.t. marktonderzoek

Avonturis

Snelcursus over PR & Marketing

Bio Vakantieoord

Feestavond voor vrijwilligers als bedankje

Bio Vakantieoord

Klussen voor een teamuitje ivm onderhoud op Bio Vakantieoord

Bio vakantieoord

Wegwijsborden voor op het vakantiepark

Boost

Een koffiezetapparaat

BOR Humanitas

Vrijwilligers die scheiden ouders de kans geven hun kinderen te zien ( kan ook 's avonds of in het weekend 3 uur per 2 weken)

De adviesbrigade

Een fotograaf voor portretfoto's op onze site

de Arnhemse Uitdaging

Advies effectief inzetten van Social Media e.a. communicatie middelen

De Buurttafel

Keukenmaterialen, afzuigkap, pannen, keukengerei, borden en bestek, tafelkleed

De Helling

Vrijwilligers voor groepsactiviteiten en algemene klussen

De Helling

Advies over werving gediplomeerde maatjes/ verpleegkundigen

De Stadskok

Hulp bij het vinden van vrijwillige medekoks

De Stadskok

Keukenmaterialen

DrieGasthuizenGroep

Organisatie van een concert voor bewoners

DrieGasthuizenGroep

Begeleiden bewoners bij het gebruik van innovatieve technische hulpmiddelen zoals een robot/ fietslabyrinth en geheugentrainer

EcoVrede

Gebruik van een busje en aanhanger

EcoVrede

Materialen voor in de tuin (boompjes, kasje, gereedschap, keet)

EcoVrede

Vrijwilligers voor de tuin of de loods

EcoVrede

Onderhoud van drie aanhangers

Grrroen in Kronenburg

Onderhouden, opknappen van tuinen/groente/ kruidentuinen

Grrroen in Kronenburg

Hulp bij het maken van een plan voor vergroening van Kronenburg

Hengelsportvereniging de Meun

Advies over het vinden van een penningmeester

Hengelsportvereniging de Meun

Advies over het vinden van een algemene commissaris

Huis vóór de Wijk

Twee bestuursleden

Humanitas Rijn IJssel

zakjes zaad van vergeet‐mij‐nietjes voor cliënten in de rouw

Humanitas Rijn‐Ijssel

Vrijwillige coördinator en begeleiders van Samen Sterker (verlies en eenzaamheid)

Humanitas Rijn‐Ijssel

Drukwerk voor cursusmateriaal Samen Sterker (rouwverwerking)

Humanitas Rijn‐IJssel, thuisadministratie Advies over het bereiken van doelgroep; mensen met weinig financieel overzicht
Jobzzpmaatje

Advies over de content van onze website (tekst en beeld)

Jobzzpmaatje

Laserprinter, Beamer, drukken Flyers en een professioneel koffiezetapparaat

Jonge Creatievelingen Arnhem

locatie voor trainingen voortijdig schoolverlaters 1‐4 keer per maand (Malburgen)

Kinderzwerfboek Arnhem

Een duurzaam plan voor het inzamelen van kinderboeken

krasse K(n)arren

1 tot 2 vrijwilligers die 6 x per jaar als begeleiding met de scootmobielengroep op pad gaan op vrijdagochtend.

Leger des Heils W&G

Een multi free player voor sport‐ en spelactiviteiten

Leger des Heils W&G

Een staande kickboxzak en bijbehorende attributen

Mantelzorg en Vrijwilige Thuishulp MVT

Locaties in verschillende wijken voor opslag van tuingereedschap.

Mantelzorg en Vrijwilige Thuishulp MVT

Duurzaam advies over het verkrijgen van vrijwilligers voor tuinonderhoud bij mensen die dat zelf niet meer kunnen

Old Stars

T‐Shirts om in tenu te kunnen sporten met ouderen

Old‐School Vreedenhoff

Advies hoe bedrijven benaderen om een rol te spelen in het project

Ons Raadhuis

Barbecue voor deelnemers

Rijnstad Vocaaltheater

Vervoer decor

Rijnstad Vocaaltheater

Flyers en aanplakbiljetten

Ronald Mc Donald Huis

Nieuwe hoog laag bedden

Ronald Mc Donald Huis

Vrijwilligers voor avonddiensten, 1 x per maand van 18‐21 uur

Siza

Verschillende klussen binnen en buiten voor een groep mensen

Speelgoedbank Stichting Speelstoet

Advies over scheiding en hergebruik van afvalstromen

Speelgoedbank Stichting Speelstoet

Advies over een nieuwe bestemming voor overtollig speelgoed

Sterrenwacht Presikheaven

Transport van tentoonstellingspanelen van leiden naar Arnhem in januari 2020

Sterrenwacht Presikheaven

Hulp bij het ontwikkelen van een PRplan voor een tentoonstelling

Stichting Gym&Turnen

Ruimte in Schuytgraaf (80m2 en plafond van 3 m hoogte) voor gymlessen senioren en peuters

Stichting Gym&Turnen

Nieuwe sponsor papieren nieuwsbrief ouderen (3 a 4 keer per jaar)

stichting Jeugdland

Drie steekwagens met hardrubberen banden eventueel te leen in de zomervakantie

stichting Jeugdland

Stalling voor 4 zeecontainers

stichting Jeugdland

Vervoer van 4 zeecontainers

stichting Leergeld Arnhem

Hulp bij de verhuizing (Najaar 2019)

stichting Leergeld Arnhem

Aanschaf van verstelbaar kantoormeubilair.

Stichting Recap

Advies over het opzetten van een webshop via Facebook of koppeling aan de site

SWOA

Marketing en Communicatieadvies. Gebruiken we wel de goede middelen op de juiste manier bij het werven van vrijwilligers?

SWOA

Een presentatie of workshop voor ouderen van de dagbesteding

SWOA

Vrijwilige chauffeurs voor Automaatje ( 1uurtje in de week)

SWOA boodschappenplusbus

Een leuk uitje voor ouderen (6 pers met chaufferur en begeleiding)

t Speelpunt

Stellingkasten en magazijninrichting

t Speelpunt

Workshopbegeleiding tbv samenwerking tussen verschillende groepen vrijwilligers

Voedselbank Arnhem

Een vrijwillige medewerker Voedselveiligheid/ ARBO

Voedselbank Arnhem

Een vrijwilliger voor fondsenwerving

