
Hét maatschappelijke matchevenement van 

Nederland waar bedrijven worden verbonden 

met maatschappelijke organisaties.
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Sharity is een maatschappelijk organisatiebureau dat zich heeft gespecialiseerd 

in Beursvloeren. Hét maatschappelijke evenement van Nederland dat het aanbod 

van bedrijven matcht met de vraag van maatschappelijke organisaties. Geld is 

geen onderdeel van deze ruilhandel. Menskracht, materialen, middelen, netwerk 

en inzet van expertise wel. Sharity organiseert sinds 2010 Beursvloeren in diverse 

gemeenten in Nederland. Dat heeft inmiddels gezorgd voor ruim 2000 matches 

met een maatschappelijke waarde van zeker € 3.5 miljoen.

We delen onze expertise graag. En het liefst op een manier die voor u overzich-

telijk is. Daarom hebben we drie Beursvloerpakketten ontwikkeld. TOOLS voor 

wie het organiseren zelf kan en daarbij goede instrumenten kan gebruiken. BASIS 

voor wie naast handige tools ondersteuning bij de organisatie nodig heeft. COM-

PLEET voor wie de Beursvloer in zijn geheel bij Sharity wil neerleggen. Hoe dan 

ook, uw Beursvloer wordt er succesvoller en mooier door!



Beursvloer Tools

 Website met
aanmeldsysteem*
Eenmalig € 2.000,-

Twitterwall 
Eenmalig € 450,-

Losse onderdelen

Beursvloertraining ‘Effec-
tief Matchen’ voor Maat-
schappelijke Organisaties 
€ 500,-

Coaching van lokale initia-
tiefnemer/organisator 
€ 320,- (per dagdeel)

Beursvloer Basis

 Website met
aanmeldsysteem*
Eenmalig € 1.750,-

Twitterwall 
Eenmalig € 400,-

Minimale afname van
100 uur projectleiderschap 
à € 75,-

•  Inclusief één gratis Beurs-
vloertraining ‘Effectief 
Matchen’ voor Maat-
schappelijke Organisaties 
(max 50 deelnemers).

•  Inclusief alle documenten 
die nodig zijn voor de 
organisatie zoals commu-
nicatiekalender, fasering, 
begroting, briefings, 
matchformulieren etc.

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW en reiskosten.
*Jaarlijks onderhoud, support en update website € 295,-

Beursvloerpakketten

Beursvloer Compleet

  Website met
aanmeldsysteem*
Eenmalig € 1.450,-

Twitterwall 
Eenmalig € 300,-

Minimale afname van
200 uur projectleiderschap 
à € 70,-

•  Inclusief één gratis Beurs-
vloertraining ‘Effectief 
Matchen’ voor Maat-
schappelijke Organisaties 
(max 50 deelnemers).

•  Inclusief één presentatie/
informatiebijeenkomst 
voor bedrijven, business 
club, sponsoren of 
Gemeente.

•  Inclusief alle documenten 
die nodig zijn voor de 
organisatie zoals commu-
nicatiekalender, fasering, 
begroting, briefings, 
matchformulieren etc.

•  Inclusief het meeden-
ken over en werken aan 
inkomstenbronnen/spon-
soring voor de realisatie 
van de Beursvloer.



Contactgegevens
Angelique Ottens
E angelique.ottens@sharity.eu
T 06 - 38 35 13 04
W www.sharity.eu

Sinds 2018 is Sharity houder van het Beursvloerconcept. Wilt u uw Beursvloer 

aanmelden of weten waar er in uw buurt een Beursvloer wordt georganiseerd,

ga dan naar www.beursvloer.com.
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