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Volgend jaar een beursvloer voor heel Alphen?

Tweede beursvloer levert vele contacten op
“Wat zoek je?” en “Wat heb je te bieden” daar draait het om bij de partijen op de
beursvloer. “Eigenlijk moet je dat in één minuut duidelijk hebben” legt Peter Remerij uit. Hij is één van de leden van de projectgroep die dit jaar voor de tweede
keer de ‘Beursvloer Rijnwoude’ hebben opgezet.

Een overzicht van de ‘Beursvloer’. Foto Jan Luuk van Dijk
De Beursvloer Rijnwoude vond
vrijdag 17 maart plaats in het gebouw van de Rabobank in Alphen aan den Rijn. Daar kwamen
54 ondernemingen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties bij
elkaar om te handelen in diensten. Tientallen deals werden
er die avond gesloten en allemaal met een gesloten beurs.
Op de beursvloer is het de bedoeling dat maatschappelijk betrokken bedrijven en stichtingen elkaar weten te vinden. Zij
worden daarbij geholpen door
zogenoemde ‘hoekmannen en
-vrouwen’ in duidelijk herkenbare rode jassen. Mankracht,
expertise, middelen en netwerk, daar draait het om.
Zo hadden de vrijwilligers van
de Zonnebloem al snel een
match met de mensen van het

mannenkoor de Troubadours.
Zij spraken af dat de Troubadours een keer zouden optreden voor de Zonnebloem en de
Zonnebloem zou zorgen voor
andere betaalde optredens van
de Troubadours. Deze en soortgelijke afspraken werden op papier vastgelegd en door een notaris bekeken en ondertekend,
zodat het niet bij een afspraakje blijft, maar een echte deal
wordt. Op die manier werden
er op deze beursvloer vrijdagavond 72 matches gemaakt. Een
geweldig aantal.

en er wordt flink gehandeld.”
Timmermans was blij voldoende sponsors te hebben kunnen
vinden om dit evenement voor
de tweede maal te kunnen organiseren. Maar hij vertelde
ook grootsere plannen te hebben. “Volgend jaar wil ik een
beursvloer organiseren voor
heel Alphen aan den Rijn. Ik ga
overleggen met het VOA, de ondernemersvereniging uit Alphen en dan denk ik aan een grote bijeenkomst met bijvoorbeeld
een hoek Alphen, een hoek Boskoop, een hoek Rijnwoude enz.”

Tevreden organisator
Organisator Jos Timmermans
van Actief Rijnwoude was blij
met deze tweede editie van
de Beursvloer Rijnwoude. “Er
heerst een goede beurssfeer

Voor de Rabobank was het ook
de laatste keer dat dit evenement
in het gebouw aan de Flemingweg kon plaats vinden, want de
bank gaat verhuizen naar het
centrum van Alphen a/d Rijn.
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