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twv
E 280.560,-

Samenwerken, 
samenleven 
en samen doen!



De Liemerse Uitdaging is niet meer weg te denken 
uit de Liemers. Een groeiend aantal verenigingen 
en instellingen weet ons te vinden en steeds meer 
bedrijven bieden hun diensten en goederen 
belangeloos aan. We zijn er trots op dat we dit na 
drie jaar al hebben bereikt. De Liemerse Uitdaging 
wordt omarmd!

En dat betekent dat we ook voor 2018 weer mooie 
cijfers kunnen overleggen. Totaal kwamen er 293 
matches tot stand met een maatschappelijke waarde 
van totaal ruim 280.000 euro. Indrukwekkend!
Het is ook best bijzonder dat een relatief nieuw  
initiatief zo snel voet aan de grond heeft gekregen. 
Dat is mede te danken aan de organisatie die dit 
allemaal mogelijk maakt. Onder leiding van mana-
ger Audrey Jeurissen en met de inzet van een leger 
vrijwilligers wordt de boodschap van de Liemerse 
Uitdaging goed over de bühne gebracht. Het lukte de 
matchgroepen steeds meer verenigingen, stichtingen 
en andere sociaal-maatschappelijke initiatieven te 
verbinden aan het bedrijfsleven, waardoor er bijzon-
dere verbindingen zijn gelegd. Wat wij vooral mooi 
vinden is de grote betrokkenheid van alle partijen.

2

Liemerse Uitdaging 
wordt 
omarmd

Die kwam ook mooi naar voren tijdens de derde 
Beursvloer de Liemers. Een bijzonder evenement van 
de Liemerse Uitdaging. Maatschappelijke organisa-
ties en bedrijven ontmoetten elkaar in locatie Lande-
weer van het Liemers College. Op deze inspirerende 
plek werden afspraken - oftewel matches - gemaakt 
met een waarde van totaal 29.171 euro. Een prachtig 
resultaat.

Wij zijn trots als we kijken wat er de afgelopen jaren is 
bereikt en wat we in de Liemers in beweging hebben 
weten te brengen. Met als mooie bijvangst dat veel 
partijen op deze wijze een stuk circulariteit in de 
praktijk brengen. Spullen worden niet meer weg-
gegooid maar krijgen een tweede leven. Dat past 
in de duurzame weg die de Liemers op dit moment 
bewandelt. Er gebeuren mooie dingen in de Liemers. 
Met dank aan de Liemerse Uitdaging!
 

  Jan Ummenthum (voorzitter) en 
  Sylvia Verhaar (bestuurslid)
  Stichting Liemerse Uitdaging
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Hoe werkt de Liemerse Uitdaging? 
Verenigingen en stichtingen hebben vaak mooie 
ideeën, maar de uitvoering kan door gebrek aan 
tijd, geld, kennis of het ontbreken van goede appa-
ratuur nog wel eens achterblijven. De Liemerse Uit-
daging biedt hulp door maatschappelijke organisa-
ties in contact te brengen met bedrijven die spullen 
over hebben, een helpende hand kunnen bieden of 
hun creativiteit willen aanwenden in het bedenken 
van oplossingen.   

Aanvraag indienen

Verenigingen en stichtingen dienen via de website een 

aanvraag in voor ondersteuning in Menskracht, Materialen 

of Middelen. Deze aanvraag kan van alles zijn: extra han-

den, spullen, faciliteiten, advies, noem maar op.

Aanvraag goedkeuren

De Liemerse Uitdaging heeft drie matchgroepen die aan-

vragen beoordelen. Iedere groep bestaat uit mensen die 

Waarom de Liemerse Uitdaging?
‘Samen werken, samen leven en samen doen’

werkzaam zijn in het Liemerse bedrijfsleven. 

De matchgroep beoordeelt of de aanvraag bijdraagt aan 

de leefbaarheid van mensen in de Liemers, nu of in de 

(nabije) toekomst. Wordt de aanvraag geaccepteerd, dan 

gaan de matchgroepleden op zoek naar bedrijven die de 

uitdaging – zonder kosten - aan willen gaan. Wanneer dat 

lukt, dan hebben we een match!

Maatschappelijk betrokken ondernemen

De formule geeft ieder bedrijf, groot of klein, de kans om 

heel specifiek en naar eigen vermogen vorm te geven 

aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Concrete 

hulp die aansluit bij de kernactiviteit van een bedrijf 

kan nét datgene zijn waar een stichting of vereniging 

behoefte aan heeft.  

Resultaten 2018
Reguliere matches 116

Spullenbank matches  60 

Beursvloer matches 69

Matches tbv organisatie 

Beursvloer  22

Matches tbv organisatie LU  26

Aantal betrokken bedrijven,

overheidsinstellingen, scholen 

en welzijnsorganisaties 144
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Trots kijken we terug op 2018. Een jaar waarin we als  
Liemerse Uitdaging nieuwe verbindingen hebben weten 
te maken door samen te werken en vooral samen te 
dóen. Vanaf de start laat de Liemerse Uitdaging mooie 
resultaten zien. Meer en meer maatschappelijke orga-
nisaties weten de Uitdaging te vinden en steeds meer 
bedrijven tonen hun maatschappelijke betrokkenheid 
bij het oplossen van vraagstukken.

De kracht van de uitdaging 

Het is goed om te zien dat bedrijven die al vanaf de start 
betrokken zijn en aansprekende matches hebben gemaakt, 
ook op dit moment nog onverminderd actief zijn.  
Daarnaast zijn de leden van de matchgroepen er afgelopen 
jaar ook weer in geslaagd nieuwe bedrijven “uit te dagen” 
om hulpvragen uit de samenleving te realiseren. Het tot 
elkaar brengen van - soms onverwachte - partijen heeft tot 
prachtige resultaten geleid die allemaal in dit jaarverslag 
zijn opgenomen.

Nieuwe verbindingen werden ook op Beursvloer de Lie-
mers gemaakt. Voor het derde jaar op rij mocht de Liemer-
se Uitdaging deze samen met Caleidoz, Mikado en Welcom 
organiseren. Het is uitgegroeid tot dé ontmoetingsplek 
waar bedrijven, serviceclubs, scholen, overheden en maat-
schappelijke organisaties elkaar graag willen helpen en de 
samenwerking opzoeken. 

Onze Spullenbank blijft onverminderd succesvol. 
Veel spullen, afkomstig uit het bedrijfsleven, hebben een 
dankbare nieuwe plek gekregen bij diverse organisaties 
in de Liemers. Zo dragen we samen bij aan een circulaire 
economie.

SAMEN 
DOEN

Samen verder bouwen

Voor 2019 ligt de focus op meer zichtbaarheid. De Liemer-
se Uitdaging heeft bewezen dat er een duidelijke behoefte 
is aan een match tussen bedrijfsleven en het maatschap-
pelijk veld. De organisatie staat als een huis met een goed 
bestuur, enthousiaste matchgroepen en gedreven vrijwil-
ligers. Door de zichtbaarheid van de Liemerse Uitdaging 
verder te verbeteren zullen meer partijen zich verbinden 
zodat de positieve impact op de samenleving verder zal 
groeien. 

Dit jaarverslag geeft een impressie van de activiteiten van 
de Liemerse Uitdaging. Komend jaar zullen we dit verder 
versterken met social media uitingen, mond tot mond 
reclame en overige media aandacht waarmee we die 
bijzondere momenten kunnen delen die verenigingen en 
stichtingen meemaken met de geweldige hulp van het 
bedrijfsleven. 

Graag wil ik iedereen bedanken die op zijn of haar  
manier een steentje heeft bijgedragen aan het goede 
werk van de Liemerse Uitdaging in 2018. 
Ook in 2019 staan we weer voor u klaar!

  Hartelijke groet en tot ziens! 
  
  Audrey Jeurissen 
  Manager Liemerse Uitdaging
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BESTUUR
Jan Ummenthum Rabobank Arnhem en Omstreken (voorzitter)
John Aaldering SRM Schaderisico Management (penningmeester)
Rianne de Jong ITmotive (secretaris)

Bestuursleden:
Aletta Laarberg Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars 
Dirk Hoogland Woonstichting Vryleve
Sylvia Verhaar Sylvia Verhaar Management & Organisatie
Harald Wiggers Quadraam

OPERATIONEEL TEAM
Audrey Jeurissen - Manager
Sylvia Verhaar - PR en management ondersteuning

PR-GROEP 
Tekstbureau Saer - Communicatie algemeen
Communicatiehuis de Liemers - Communicatie kranten
Walraven WebWerk - Website ondersteuning
hetSpan.nl Creatief bureau voor reclame en webdesign - 
Jaarverslag vormgeving
CP Grafimedia - Jaarverslag drukwerk

SPULLENBANK
Henk Heijmen - Coördinator
Makro Kerstpakketten - Opslag

ADVIESGROEP
Bert Frölich - Kunstwerk!
Johannes Goossen - Gemeente Duiven
Karlijn Hillen - Caleidoz
Anita van Loon - Gemeente Zevenaar
Léon Lucas - Candea College
Pascal van der Maas - Welcom
Hans Sluiter - Gemeente Westervoort
Martin Som - Gemeente Montferland
Chris van de Ven - De OGtent
José Verlaan - Mikado
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MATCHGROEPEN

DUIVEN-WESTERVOORT
Sarian Dijkstra - Tekstbureau Saer
Monique Disteli - Monique Disteli Interieur & Tuin
Tonny Heijmen - Rabobank Arnhem en Omstreken
Jacqueline ter Horst - Rabobank Arnhem en Omstreken
Ingrid Reijers - Visser Duiven
René Uffing - Liemers Caravans
Boris Wielinga - DJ Boris
Hans Willems - Willems Technisch Adviesbureau
Rachel Walraven - Walraven WebWerk

MONTFERLAND
Marieke Bach - Bach Vitaliteitscoaching
Henk Coenraadts - Coenraadts Consultancy
Roel Dijkman - Dijkman Coating
Birgit Giezenaar - Handelsonderneming Peters
Desi Kaal - Garage Kaal & Buunk
Elise Nibbeling - Rabobank Graafschap 
Lotte Span - Span Finishing
Herman Terbeek - Plavei
Martin Vreman - Rabobank Arnhem en Omstreken

ZEVENAAR
Hans Becker - Dentro 
Eef Booltink - W.B.S. Rijnwaarden
Erik Hendriks - Hendriks Coffee 
Joost Kelderman - Stolwijk Kelderman
Robby de Reus - Van Dorp
Dirk van der Veen - Vacts MediaGrafie
Els Wilmer - Wilmer Advantage

ONDERSTEUNERS
Puik - Hosting en technisch beheer website
Grip Accountants en Adviseurs - Financiële verantwoording  
Fotografie - Jacques Kok Fotografie   
JAZO Zevenaar  - Kantoorlocatie  
Toyota Bloemberg, JAZO Zevenaar - Vervoer   

 
FOUNDERS/SPONSOREN
Rabobank Arnhem en Omstreken
Gemeente Duiven
Gemeente Montferland
Gemeente Westervoort
Gemeente Zevenaar
Kinkelder
Oranje Fonds

Organisatiestructuur



Verhaal van een maatschappelijk 
betrokken bedrijf
Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars

Maatschappelijk betrokken is ons bedrijf altijd al  
geweest, daarom zetten wij - Henk en Aletta Laarberg 
- ons ook in voor de Liemerse Uitdaging. Zo zijn we ‘de 
notaris’ op de Beursvloer. Hierbij leggen we gemaakte 
matches vast en controleren we of de mensen en  
bedrijven alles hebben ingevuld. En of ze weten waar-
voor ze verantwoordelijk zijn. 

Ons kantoor wil graag laten zien dat we stichtingen en 
verenigingen zonder kosten kunnen helpen met het doen 
van goede daden. Want stel je voor, je bent met een groep 
vrienden of gelijkgestemden bij elkaar en jullie willen 
graag een vereniging oprichten, dan moet je wel goed  
kijken of je niet zelf met aansprakelijkheden in de proble-
men komt. Wat komt erbij kijken en hoe zit het met de in-
schrijving bij de Kamer van Koophandel? Allemaal vragen 
die wij kunnen beantwoorden. En dat doen we graag. 

Op de Beursvloer kwamen we in gesprek met Alex Hoog-
veldt, oprichter van Rock Steady Boxing. Hij verzorgt 
NON-contact bokstrainingen voor mensen met de ziekte 
van Parkinson en aanverwante ziektebeelden. Om zijn 
initiatief professioneel van de grond te krijgen zocht hij 
een notaris. In ruil voor een aantal gratis bokslessen zijn we 
deze uitdaging aangegaan. 

Ook konden we een match  
maken met stichting GoClean 
de Liemers. Zij zochten  
advies en ondersteuning bij 
het wijzigen van hun statuten 
en als tegenprestatie gaat de 
stichting het zwerfafval in het 
centrum van Didam monitoren 
en registreren. 

Aletta Laarberg is tevens 
bestuurslid van de Liemerse 
Uitdaging: “Toen ik werd  
gevraagd heb ik direct JA  
gezegd. Dit is echt iets voor 
mij, betrokken zijn bij een 
organisatie die wil verbinden. 
Daar ben ik altijd voor 
te porren!” 

Aletta en Henk Laarberg 
Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars
Aletta Laarberg - Bestuurslid Liemerse Uitdaging
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Match tussen Laarberg Notarissen en GoClean
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Wat krijgt u er voor terug?

Als bedrijf kunt u op verschillende manieren bijdragen 
aan de Liemerse Uitdaging en de lokale samenleving. Dit 
kan in de vorm van het aanbieden van een product of 
dienst, of door een financiële bijdrage.

Om aanvragen te realiseren kunt u bijdragen 
door bijvoorbeeld:

• Menskracht, Middelen of Materialen te leveren; 
• overtollige spullen aan te bieden via de Spullenbank;
• deel uit te maken van een matchgroep;
• mee te doen aan de Beursvloer.

U kunt ook de organisatie van 
de Liemerse Uitdaging ondersteunen door:

• faciliteiten, zoals vergader-, opslag- en kantoorruimte  
 beschikbaar te stellen;
• diensten, zoals transport en tekstschrijven, aan te
 bieden;
• financieel bij te dragen.

Wilt u samen met ons een hoog maatschappelijk rende-
ment realiseren? Word dan founder, sponsor of vriend. Uw 
jaarlijkse financiële ondersteuning is onmisbaar voor de 
continuïteit van onze organisatie.

Founder: € 5.000,-   
Sponsor: € 1.500,-  
Vriend:   € 250,- 

Elke euro is ruim zes euro waard
In 2018 is er voor ruim € 280.000,- aan maatschappelijke 
waarde gecreëerd met een maatschappelijke investering 
van € 45.000,-. Iedere ontvangen euro leverde dus € 6,22 
op voor onze samenleving.

Neem contact met ons op!
Heeft u een (ander) goed idee om ons te steunen of heeft u 
vragen? Vertel het ons. 
U bereikt ons via info@liemerseuitdaging.nl

Samen maken we de Liemers een stukje mooier!

Naast blije gezichten en een goed gevoel, krijgt u als financieel ondersteuner een plek in onze 
communicatie-uitingen, zoals de website, social media, het jaarverslag en onze 
nieuwsbrieven. Daarnaast zorgen wij voor passende publiciteit tijdens diverse evenementen. 
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Ook bijdragen met uw bedrijf?



Deelnemen als 
maatschappelijke organisatie? 
Stichtingen, verenigingen, sociale initiatieven en scholen, stel uw vraag!

Voor maatschappelijke organisaties is de Liemerse Uitda-
ging een waardevol platform dat kan helpen bij het reali-
seren van vraagstukken. Vragen die door gebrek aan geld, 
tijd, materiaal of kennis blijven liggen

Aanvragen kunt u het hele jaar indienen. Daarnaast kunt 
u als maatschappelijke organisatie ook deelnemen aan de 
Beursvloer om een geschikte match met het bedrijfsleven te 
maken.
Kijk voor meer informatie op www.liemerseuitdaging.nl of 
neem contact op via info@liemerseuitdaging.nl
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Werkwijze:

• Als maatschappelijke organisatie dient u een 
 aanvraag in via de website

• De aanvraag wordt door de Matchgroep behandeld

• De Matchgroep neemt contact op met de aanvrager

• Er wordt contact gezocht met één of meerdere 
 bedrijven

• Gaat het bedrijf de uitdaging aan, dan wordt deze 
 in contact gebracht met de aanvrager en hebben we  
 een match! 

Handelsonderneming Peters ging de uitdaging graag aan en zorgde 
voor 20 gloednieuwe en opklapbare stoelen. Hier kan Muziekvereniging 
de Club jaren mee vooruit en ze nemen niet veel ruimte in, ook handig. 
Zo te zien zijn ze er erg blij mee!



Successtory van een maatschappelijke 
organisatie 
Levensboekenproject de Liemers

Schrijvers zijn wij, amateurs, maar toch. Luisteraars, dat 
zijn we ook. Verhalen van ouderen vinden we mooi en 
waard om doorgegeven te worden. Zo ontstond het 
Levensboekenproject de Liemers. 

Met ondersteuning van welzijnsorganisatie Mikado, de 
nodige publiciteit en financiële bijdragen kwam het pro-
ject van de grond. Al snel meldden zich de eerste vertellers 
aan. Inmiddels staat de teller op 31. Ruim 30 mensen die 
we blij maakten met hun eigen mooie levensverhalen in 
boekvorm. Want dat is wat we uiteindelijk aan onze vertel-
lers aanreiken, een echt boek. 

Aan de hand van vertelde, vaak zeer persoonlijke verhalen, 
die beeldend worden opgeschreven, wordt een prachtig 
boek gemaakt. Kwaliteit, mede dankzij onze vormgever 
en de taal bekwame eindredacteur. Behalve onze inhou-
delijke rollen zijn we vooral vrijwilliger. Al onze uren - en 
dat zijn er nogal wat - zijn gratis. We doen het voor een 
glimlach en houden de kosten voor de vertellers laag.

Een leven lang leren, dat geldt zeker ook voor ons. Het is 
fantastisch dat wij onze kennis en vaardigheden kunnen 
vergroten mede dankzij het bedrijfsleven, verenigd in de 
Liemerse Uitdaging. Zo is er een match met Rogier Teijge-
ler van TeijgelerMedia. Als professional helpt en adviseert 
Rogier onze vormgever bij het gebruik van het compu-
terprogramma InDesign. Onze tekstschrijvers kunnen als 
tegenprestatie hem weer helpen bij het controleren van 
teksten voor zijn websites. 

En wanneer onze werkgroep een ruimte nodig heeft voor 
een schrijversworkshop of intervisie, dan staat Rabobank 
Arnhem en Omstreken voor ons klaar met gratis vergader-
ruimte, faciliteiten en koffie. 

‘DANKZIJ HET BEDRIJFSLEVEN, 
VERENIGD IN DE LIEMERSE UITDAGING’

• Vergaderruimte
• Kennis
• Materialen
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‘We doen het voor een glimlach’     

Dankzij de inzet van de Liemerse Uitdaging slaan het bedrijfsleven en het vrijwilligerswerk de handen ineen en kunnen verschillende organisaties elkaar versterken. Een steun in de rug die veel vrijwilligersorganisaties, zoals wijzelf, goed kunnen gebruiken. 

Dank!’

Jan van den Berg
Vrijwillig Coördinator Levensboekenproject de Liemers    
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Matchoverzicht 2018  Reguliere matches

Aanbieder Ontvanger Omschrijving

Broederschap St. Antoniusgilde 
& Agrio ‘s Heerenberg
Het Broederschap St. Antoniusgilde heeft als doel het zéér 
oude monumentale cultuurhistorische gilde in stand te 
houden en de stad ’s-Heerenberg te promoten. Bestuurslid 
Sander van den Bosch kwam met een bijzondere aanvraag. 
Het gilde wil een nieuwe mastvlag en spandoek gaan ma-
ken. Daarvoor hadden zij ontwerpen en ideeën bedacht. 
Echter, om dit te kunnen realiseren moesten een aantal be-
standen in een zogenoemd ‘vector’ formaat gezet worden.

Bram Teeuwsen en Jaap Geurtsen van Agrio werden door 
de matchgroep Montferland benaderd en wilden graag 
het plaatselijke gilde helpen om deze bestanden te  
maken. Een mooi stukje ‘noaberschap’!

Rabobank Arnhem en Omstreken Servicepunt Braamt Oranje stoelen 6x

Handelsonderneming Peters Humanitas Home-Start Papierversnipperaar

Schutterij St. Anna Oud-Zevenaar Stg Antoniusgilde Advies voor aanschaf gilde-hoeden en pakken

BUUV Montferland Voedselbank/Groentetuin Montferland Helpende handen in groentetuin

Agrio Uitgeverij St Antoniusgilde Omzetten logo naar vector bestanden

Liemerse Uitdaging BUUV Montferland PR voor naamsbekendheid BUUV

JAZO Zevenaar Muziekvereniging de Club Industriele stellingen

Liemers College Heerenmaten Liemers Mannenkoor Zwarte podiumdoeken 3x

JAZO Zevenaar Liemers Mannenkoor Transport vrachtwagen en chauffeur 350 stoelen

Liemers College Zonegge, Landeweer & 
Didam

Liemers Mannenkoor Stoelen met koppelstuk voor concert 350x

Garage Kaal & Buunk Stg 4 Het Leven Verspreiden foldermateriaal tbv naamsbekendheid

Span Finishing Bolderkar Project Vrolijke Drammers Materiaal en verf voor bolderkarren

Handelsonderneming Peters Muziekvereniging de Club Stoelen zonder armleuning 20x

Liemerse Uitdaging Sinterklaas bestaat! Sponsoradvies voor lustrumfeest

Rabobank Arnhem en Omstreken Stg Koningsdag Westervoort Goodiebags voor kinderen 600x

Schildersbedrijf Pelgrim Scouting Groessen Verf om zeecontainers mee te verven

Liemerse Uitdaging Personeelsvereniging diverse ondernemingen Overzicht non-profit initiatieven Liemers tbv donatie

René Nijhuis Fotografie Liemerse Sportprijs Workshop leerlingen Candea College

René Nijhuis Fotografie Liemerse Sportprijs Fotografie op Gala avond

Notariaat Duiven Westervoort Filmhuus Westervoort Oprichten stichting

Rabobank Arnhem en Omstreken Levensboekenproject Faciliteren workshopruimte incl koffie/thee

Liemerije Stg Wijkraad Leigraaf Westervoort Kerstpakketten voor bingoprijzen

Pronto Print Stg GoClean de Liemers Promotiemateriaal

Notariaat Duiven Westervoort Low Budget Bikes de Liemers Oprichten stichting

Teijgeler Media Levensboekenproject Kennisoverdracht voor Indesign

Liemerse Uitdaging Liemerse Sportprijs Ondersteuning mbt gastsprekers

Rabobank Arnhem en Omstreken Stg Go Clean de Liemers Advies bij fondsenwerving

Didata Automatisering KunstKring Duiven Vergaderstoelen 7x

BESI Duiven KunstKring Duiven Werktafels verstelbaar 8x

Bakker Bart Duiven Koningsspelen Gemeente Duiven Mini krentenbollen + zakjes 80x

Jumbo Gradussen Koningsspelen Gemeente Duiven Bolletjes met ham/kaas 160x
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Aanbieder Ontvanger Omschrijving

t Bakhuus Duiven Koningsspelen Gemeente Duiven Pakjes drinken en candybars 80x

Gemeente Duiven, 1 Stroom Mikado Informatiebijeenkomst voor verenigingen en stichtingen 
AVG

Koos Roadservice Stg Vrienden van de Werenfriedkerk Muziek- en geluidsinstallatie tijdens evenement

Liemers Caravans Team d'Huzes Kaarsen 15 liter tap 2x

Rabobank Arnhem en Omstreken Team d'Huzes Kaarsen Nietmachines 3x

Liemers Caravans Stg Kerstontmoeting Duiven Westervoort Transport tafels naar Ogtent en retour Droohuis

Bij Welling Stg Kerstontmoeting Duiven Westervoort Tafels beschikbaar stellen voor kerstontmoeting

JAZO Zevenaar Theatergroep PIT Faciliteren oefenruimte 3x avond incl koffie/thee

Liemers Caravans Mikado Beschikbaar stellen van aanhanger

Particulier aanbod Low Budget Bikes de Liemers Stellingkasten 2x

Laarberg Notarissen & Scheidingsbemidde-
laars

Stg Uniek Juridisch advies tbv professionalisering stichting

Candea College, Vormgeving & ICT Stg Connect to Share Verbeteren van bestaande website

Notariaat Duiven Westervoort Let's Swap Oprichten stichting

Liemerse Uitdaging Vrijwilligersavond Duiven Jurylid

Welling Catering Vrijwilligersavond Duiven Catering

Stay in Tune Vrijwilligersavond Duiven Muziekoptreden

Tekstbureau Saer Stg Klussen en Kringloop Advies voor verbeteren van teksten website

DVVR Stg 4 het Leven Workshop naamsbekendheid

Baston Wonen Candea College Bedrijfsbezoek leerlingen HAVO/VWO

Rabobank Arnhem en Omstreken Low Budget Bikes de Liemers Bureaustoelen 2x

Liemerse Uitdaging Pigeons on Wheels Advies tbv fondsenwerving

SnookerCentre Zevenaar Ouderraad De Brem Stapelglazen nieuw 216x

Stg Uniek Stg Gehandicaptenraad Ondersteuning vrijwilligersinzet

Liemerse Uitdaging Sportclub Groessen Oproep social media voor vitrinekast

Welling Catering FRoS Loopgroep Ondersteuning BTML bedrijvenloop

Welling Catering en Bij Welling Mikado Aanschuifdiner Huis van Droo voor bewoners 
Duiven-Westervoort

JAZO Zevenaar Stg GoClean de Liemers Onderzoek mogelijkheden speciale sigaretten afvalbak

Plusbus Rocksteady Boxing Ondersteuning voor vervoer deelnemers 

Beursvloer de Liemers Liemers College Award Deelname en kennismaking ondernemers

JAZO Zevenaar Liemers College Award Ondersteuning Ethiopie project

Stolwijk Kelderman Broedermeesters Advies bepaling type rechtsvorm

Werkgroep Beursvloer de Liemers Liemers College Maatschappelijke stage 2 leerlingen op Beursvloer

Zonnekinderen Stg Leergeld de Liemers Bestuurslid

Laarberg Notarissen & Scheidingsbemidde-
laars

KinderKunst Museum Oprichten stichting

Liemerse Uitdaging Buurtinitiatief Schrijvershoek Advies tbv sponsorwerving

Luca2000 Stg Welkomhuis Printer

Seniorenvereniging Oud Zevenaar Plusbus Vrijwilliger voor op de bus

Taveerne de Byland Buurtvereniging In de Schans Koffie tijdens Burendag

JAZO Zevenaar Liemers College Maatschappelijke stage 2 leerlingen op Techniekdag

Liemerije Buurtvereniging In de Schans Kerstpakketartikelen voor bingo

Doetinchemse Uitdaging Buurtvereniging In de Schans Relatiegeschenken voor bingo

CP Grafimedia Stg Netwerk Zevenaar Advies en ondersteuning nieuw foldermateriaal

Prick & van Houtum Notarissen Stg Netwerk Zevenaar Aanpassen naam/statuten KvK
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Matchoverzicht 2018  Reguliere matches

Aanbieder Ontvanger Omschrijving

Stg GoClean de Liemers Basisschool St. Martinus Rondleiding zwerfafvalexperience

Topsport Gelderland Stg Vrienden St Martinus Workshop wielrenner Arvid de Klein, beroependag

Restaurant Thoen & Thans Stg Vrienden St Martinus Bedrijfsbezoek en kookworkshop

Studio Robbin Stg Vrienden St Martinus Kennissessie interieurarchitectuur

Koninklijk Instituut voor de Marine Stg Vrienden St Martinus Kennissessie Koninklijke Marine

Hendriks Coffee Dorpsraad Babberich Laserprinter

Prick & van Houtum Notarissen Beeldenroute Zevenaar Oprichten stichting

De Liemers Helemaal Goed IKC Carrousel DaVinci Liemerse promotiematerialen voor BIMC 2018 Bulgarije

Hendriks Coffee Korfbalvereniging De Zwaluwen Adviesgesprek tav nieuw in te richten terrein

Rabobank Arnhem en Omstreken Kinderboerderij Rosorum Afsluitbare kast

Liemerse Uitdaging Stg Philadelphia Advies mbt subsidieaanvraag voor aanschaf Tovertafel

Liemerse Uitdaging ism diverse organisaties DLHG Courant Tekst en nieuwsitems voor krantenartikelen

Hendriks Coffee SkoopMobiel de Liemers Inklapbare steekwagen

IKEA Duiven Vrienden van Liemerije, schilderwerkgroep Groot formaat fotolijsten 20x

Paul Bloemberg Hovenier Stg de Liemers Breedtesport en AV de Liemers Advies aanleg nieuwe sportbaan en groenvoorziening

Liemerse Uitdaging Dorpsraad Babberich Adviesgesprek mbt verspreiden nieuwsbrief per online 
media

Kinkelder bv Seniorenclub Oud Zevenaar Bedrijfsrondleiding 3x

JAZO Zevenaar Seniorenclub Oud Zevenaar Bedrijfsrondleiding

Prick & van Houtum Notarissen Werkgroep Groot-Holthuizen Hartveilig Wonen Oprichten stichting

Lapré Reclame Buurtinitiatief Schrijvershoek Beweegtuin Trespa informatiebord incl bedrukking

Baston Wonen Stg Welkomhuis Hulp bij publiciteitscampagne

Rotary Duiven Landgoed Huis Sevenaer John Olie, advies en hulp bij aanleg houten loopbrug

Aanbod anoniem SkoopMobiel de Liemers 10 meter rubber matten 2x

Rotary Duiven, na Beursvloermatch Stg Vrienden St Martinus Bedrijfsbezoek leerlingen aan Koenders Totaalbouw

Rotary Duiven, na Beursvloermatch Stg Vrienden St Martinus Bedrijfsbezoek leerlingen aan Liemerije

Fotografie by Debby Liemerse Uitdaging Fotografie zomerborrel

Fotografie Jacques Kok Liemerse Uitdaging Foto's jaarverslag 2017

Dies Goorman, fotografie met klasse Liemerse Uitdaging Foto's jaarverslag 2017

CP Grafimedia Liemerse Uitdaging Drukwerk jaarverslag 2017

Het Span Vormgevers Liemerse Uitdaging Vormgeving jaarverslag 2017

JAZO Zevenaar Liemerse Uitdaging Verzendklaar maken jaarverslag

Marcel Godschalk Liemerse Uitdaging Foto's regio Liemers voor social mediagebruik

Het Span Vormgevers Liemerse Uitdaging Digitaal visitekaartje manager Liemerse Uitdaging

Piet Nass Liemerse Uitdaging Juridische ondersteuning

JAZO Zevenaar Liemerse Uitdaging Vormgeving en realisatie SROI award

Agrio / Kiektan Liemerse Uitdaging Realisatie promotiefilmpjes tbv PR social media 

Lindus Liemerse Uitdaging Lidmaatschap manager en bestuurslid

Rabobank Arnhem en Omstreken Liemerse Uitdaging Relatiegeschenken/bloemen voor vrijwilligers

Luca2000 Liemerse Uitdaging Chocolade kerstattentie voor vrijwilligers

JAZO Zevenaar Liemerse Uitdaging Onbeperkt gebruik dichte aanhangwagen

Het Ondernemersbelang Liemerse Uitdaging Columns in Het Ondernemersbelang tbv PR 4x 

Mikado Liemerse Uitdaging Promotiefilm van Beursvloer 2018

Gemeente Zevenaar Liemerse Uitdaging Schenking bewegwijzeringsborden en gratis plaatsen 
2019

De Gelderlander Liemerse Uitdaging Nieuwsartikel tbv promotie LU en Beursvloer
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Vrienden Liemerije & IKEA Duiven

Liemerije werkt met een groot aantal vrijwilligers die 
zich op allerlei manieren inzetten voor de bewoners. De 
Uitdaging kreeg een vraag binnen van de vrijwilligers van 
de schildergroep. Zij zochten mooie grote wissellijsten om 
de nieuwe expositie van schilderwerken van cliënten op te 
hangen.

“Aandacht maakt alles mooier”. IKEA Duiven maakte 
deze slogan meer dan waar door 20 grote aluminium  
fotolijsten te doneren aan Liemerije. Dat een interna- 
tionale onderneming hiermee haar lokale betrokkenheid 
laat zien is erg waardevol. 
Eefje Notten, ambassadeur 
Mens & Maatschappij bij 
IKEA reikte deze fotolijsten 
uit aan een van de vrijwilli-
gers van de schildergroep. 
Dankzij deze bijdrage kan de 
prachtige schilderkunst van 
de bewoners van  
Liemerije ingelijst en bewon-
derd worden. Een match om 
in te lijsten!

Doetinchemse Uitdaging Stg GoClean de Liemers | Theatergroep PIT | Stg Re-Free 
| Stg Vrienden St Martinus

Shirts 5x, ijskrabbers 50x, inpakpapier 90x, voetbal met 
pomp 20x, paraplu's 35x, inpakfolie 50x, autozonne-
schermen 14x

Inter Forward Solutions Sportvereniging Margriet Loungebankjes 4x

Stolwijk Kelderman Stg Natuurtheater Zeddam Koelkast hoog model

Klussen en Kringloop Groessen Stg Re-Free Luxe sierkaarsen in doos 20x

Stg Alvan Tsarik Copiatek - Stg Leergeld NL PS2 toetsenborden 35x

Baston Sportvereniging Margriet Vloerkleed

Liemerije Stg Netwerk Zevenaar | Leger de Heils | Montesso-
rischool Westervoort | Stg de WijKern | Voedselbank 
Montferland | Sportvereniging Margriet | Stg Leergeld 
de Liemers

Nachtkastjes 5x, magnetron 3x, werkjasjes 40x, chocola-
degeschenken 15x, beeldschermen 32x, toetsenborden 
met muis 4x

Rabobank Arnhem en Omstreken Montessorischool Westervoort | Mikado | Humanitas 
Home-Start | IKC Carrousel DaVinci | DUKO Korfbal-
vereniging | TV Didam | Stg Uniek | Kinderboerderij 
Rosorum | Manege Groessen |  Servicepunt Braamt

Archiefbakken 20x, dressoirkast 2x, bureaustoelen 
9x, rolkastjes 4x, volautomatische koffieautomaat 6x, 
automaten-koffie/thee/choco 10x, houten bankjes 2x, 
vergaderstoelen 12x, vergadertafel 

Didata Automatisering Stg Leergeld de Liemers Beeldschermen 6x, toetsenborden 5x, routers 2x, wificon-
nector 2x, muis 2x, labelprinter, 

Hulkenberg 's-Heerenberg Stg RC Duiven | Brede School St Martinus | Stg de 
WijKern

Kunstplanten 2x, stalen oranje afvalkorven 7x

JAZO Zevenaar Stg de WijKern Staande lamp

IKC Carrousel DaVinci ART lokaal Candea College Grote vergadertafel

4Pet Holding Drumfanfare St Martinus Didam Tafels 12x, stoelen 38x

BESI Duiven Stg Leergeld de Liemers Beeldschermen 3x

Brilliant Group Sportvereniging Margriet Schoonmaakrekken 4x

Particulier aanbod Low Budget Bikes de Liemers Meisjesfiets, krattenhouder, archiefkast

Aanbieder      Ontvanger                                  Omschrijving

Matchoverzicht 2018  Spullenbank matches
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Matchoverzicht 2018  Beursvloer matches

Stg Blij Groessen Stg Buitenblik festival Lenen tractor tijdens festival Buitenblik 2019

Rotary Duiven Sinterklaas Bestaat! Ondersteuning Sinterklaas bestaat jubileum 24-11-2018

JAZO Zevenaar Stg Jongeren Digitaal Montferland Rondleiding fabriek kennismaking digitalisering/roboti-
sering

Communicatiehuis de Liemers Stg Connect 2 Share Bouwen website

Classic Rockcoverband Jjett Stg Vrienden St Martinus Scholieren die een kijkje kunnen nemen in de keuken van 
een band

Gemeente Zevenaar Brede School St Martinus Ondersteuning herontwikkeling speelplaats en bezoek 
aan gemeente

Vryleve Scouting Duiven Ondersteuning bij maken meerjaren onderhoudsplan 
gebouw

Stg Natuurtheater Zeddam Classic Rockcoverband Jjett Optreden buitenlucht theater

CompUniversity Stg Welkomhuis Installatie en configuratie 5 laptops

Span Meesterschilders Activiteitencommissie Bergvrede Spullen voor buurtfeest

Restaurant Eet-Lokaal Zonnebloem Groessen Leveren van een gerecht/item voor een kerst high tea

Restaurant Eet-Lokaal Zonnebloem Groessen Wintertocht deelname voor 2 personen

Communicatiehuis de Liemers Stg Kulturhus Westervoort Workshop social media voor studenten praktijkleerroute

Rotary Zevenaar VPTZ Midden-Gelderland Naambadges met digitaal ontwerp

Copyfy VPTZ Midden-Gelderland Advies facebook, schrijven wervende tekst

Alsandair Zorgboerderij de Weijdeblick Herhaalcursus BHV

Stg Klussen en Kringloop Scouting Zeddam Stoelen

Agrio / Kiektan Humanitas Home-Start Dagdeel foto's maken bij jubileum

Laarberg Notarissen & Scheidingsbemidde-
laars

Rocksteady Boxing Oprichting stichting

Stg Natuurtheater Zeddam Stg Vaye Musicaltheater Optreden buitenlucht theater

Tekstbureau Saer Stg Natuurtheater Zeddam Schrijftips/feedback voor Facebook

Rotary Duiven Stg Vrienden St Martinus Bezoek/kijkje in de kijken bij 3 bedrijven

Baston Wonen & Plavei Muziekvereniging De Club Leveren van hout, scharnieren, zwenkwielen

Classic Rockcoverband Jjett Rotary Duiven Optreden ijsbaan

De Koekfabriek Stg Re-Free Leveren van koek voor pakketten

Baston Wonen Sportvereniging Margriet Archiefkasten met slot 3x

Span Meesterschilders Scouting Duiven Donker groene verf 2,5 liter

Copyfy Brede School St Martinus Redigeren schoolgids

Communicatiehuis de Liemers Stg Dewan Maluku Training website bouwen

Communicatiehuis de Liemers Stg Dewan Maluku Workshop social media

De Liemers Helemaal Goed Stg Buitenblik festival PR via DLHG incl courant, Liemers actueel, banner

Stg Klussen en Kringloop Zorgboerderij de Weijdeblick Relaxstoel

Werkwinkel de Liemers Zonnebloem Groessen Zoete hapjes voor high tea op 11 december

JAZO Zevenaar Stg Natuurtheater Zeddam Horeca thee-apparaat

Repair-Café Westervoort Stg Vrienden St Martinus Rondleiding bovenbouwleerlingen

Baston Wonen & Plavei Bolderkar Project Hout, plaatmateriaal, balkjes, verf op waterbasis, elektri-
cititeitsbuis

Restaurant Eet-Lokaal St Vaye Musicaltheater Faciliteren vergaderlocatie

JAZO Zevenaar Sensire Sydehem Houten pallets + wielen voor verrijdbare moestuin

Rotary Duiven Zonnebloem Groessen Attentie voor gasten Zonnebloem 40x

Stg Blij Groessen Mikado Tweedehands damesfiets

Copyfy Stg Kulturhus Westervoort Workshop persberichten schrijven

Aanbieder Ontvanger Omschrijving



Stg Vaye Musicaltheater Stg Buitenblik festival Optreden Buitenblik 31 mei

Agrio / Kiektan Stg Natuurtheater Zeddam Drone opname

Marktvereniging Didam Sportvereniging Margriet Marktkramen voor het oliebollenfestijn

Dijkman Coating Stg Vrienden St Martinus Bedrijfsbezoek met bovenbouwleerlingen aan de fabriek

Zorgboerderij de Weijdeblick Stg Vrienden St Martinus Bedrijfsbezoek, kijkje nemen in de keuken op de zorg-
boerderij

Rotary Duiven Scouting Duiven Mogelijkheden / bemiddeling schrobmachine

Laarberg Notarissen & Scheidingsbemidde-
laars

Stg GoClean de Liemers Statuten wijzigen, advies

JAZO Zevenaar Stg Kulturhus Westervoort Stageplaats + werkmogelijkheden

Agrio / Kiektan Stg Re-Free Visitekaartjes 100 stuks full-color incl vormgeving

Marktvereniging Didam Gemeente Montferland Eenmalige kraam op weekmarkt

Van Dorp Installaties Stg Vrienden St Martinus Rondleiding bedrijf met bovenbouwleerlingen

Rotary Zevenaar Stg GoClean de Liemers Presentatie GoClean bij de Rotary

Eldeco Flowers Zonnebloem Groessen Zijdebloemen geschenk 40x

Inter Forward Solutions Trefcentrum Westervoort Volautomatische koffiemachine

Inter Forward Solutions Stg Re-Free Volautomatische koffiemachine

Inter Forward Solutions Stg Dorpsvoorziening NieuwDijk Volautomatische koffiemachine

Inter Forward Solutions Sportvereniging Margriet Volautomatische koffiemachine

Inter Forward Solutions Repair-Café Westervoort Volautomatische koffiemachine

Liemerije Stg Dorpsvoorziening NieuwDijk Philips LED beeldschermen 5x

Liemerije Stg Re-Free Zakelijke agenda

Hulkenberg 's Heerenberg Activiteitencommissie Bergvrede Afvalkorf

Hulkenberg 's Heerenberg Sportvereniging Margriet Afvalkorf 2x

Dentro Activiteitencommissie Bergvrede Espresso machine

Dentro Repair-Café Westervoort Printer, ter reparatie en schenking aan goed doel

Doetinchemse Uitdaging Stg Re-Free Relatiegeschenken voetbal + pomp 35x

Doetinchemse Uitdaging Stg GoClean de Liemers Relatiegeschenken paraplus 15x

Aanbieder Ontvanger Omschrijving

Filmhuus Westervoort & 
Notariaat Duiven Westervoort
Het Filmhuus Westervoort startte in maart 2016 en maakt 
het mogelijk om kleinschalig, in een gezellige setting, met 
andere dorpsgenoten een mooie, bijzondere of grappige 
geselecteerde filmhuisfilm te zien. 

Om het Filmhuus continuïteit te geven, wilde het bestuur 
graag een officiële stichting worden. Het vormen van een 
stichting zou de organisatie een duidelijke structuur en ei-
genaarschap bieden. Daarnaast kunnen zij als toekomstige 
stichting een beroep doen op fondsen en subsidies. Men 
zocht een notaris die bereid was te helpen. 

De Liemerse Uitdaging legde de vraag voor aan notaris 
mr. J. van Swetselaar van Notariaat Duiven Westervoort. 
Hij wilde met alle plezier helpen bij het opstellen van de 
statuten en het oprichten van de stichting, belangeloos. 
Op 24 oktober 2018 werden de statuten officieel onder-
tekend. 
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Matchgroepleden Liemerse Uitdaging Inzet 3 leden voor organisatie Beursvloer

Caleidoz, Mikado & Welcom Inzet 3 medewerkers voor organisatie Beursvloer

Liemerse Uitdaging Inzet projectleider voor organisatie Beursvloer

Welcom Vergaderlocatie tbv Beursvloer de Liemers

Rijschool Duco Presentator Duco Scholtanus

Prick & Van Houtum Notarissen Notaris Michiel Oude Luttikhuis

Laarberg Notarissen & Scheidingsbemidde-
laars

Notaris Aletta Laarberg

Liemers College Landeweer Beschikbaar stellen locatie incl. audiovisuele middelen

Liemers College Landeweer Consumpties en hapjes

Liemers College Landeweer Inzet van vrijwilligers

Fotografie Jacques Kok Fotografie

VActs MediaGrafie Promotiefilm

Rabobank Graafschap Verzorgen naambadges

JAZO Zevenaar Drukwerk programma

Mikado Vormgeving programmaboek

Caleidoz Drukwerk matchformulieren

Gemeentes Duiven, Montferland, Wester-
voort en Zevenaar

Opening verzorgd door wethouders

Matchgroepleden Liemerse Uitdaging 6 Matchmakers tijdens event

De Koekfabriek Lekkers voor bij de koffie

Vaye Musicaltheater Openingsact

De Liemers Helemaal Goed PR

Gemeente Zevenaar Bewegwijzering in Zevenaar dmv gele verkeersborden

Matchoverzicht 2018  Matches t.b.v. organisatie Beursvloer

Aanbieder Omschrijving

Stichting Behoud
Landgoed Huis Sevenaer 
& Rotary Duiven

Het behoud, beheer en de ontwik-
keling van de groene ruimte rond de 
gebouwen en de agrarische delen 
van het landgoed, daar zet stichting 
Behoud Landgoed Huis Sevenaer zich 
voor in. Dit gebeurt met een groeien-
de vrijwilligersploeg.

Er lag ooit een loopbrug tussen de 
ommuurde kwekerij en de achterge-
legen boomgaard. Om deze opnieuw 
aan te leggen zocht de stichting 
iemand met een praktische en tech-
nische achtergrond die mee wilde 
denken over een eenvoudig ontwerp 
die de vrijwilligers grotendeels zelf 
konden bouwen  

Via Rotary Duiven sloot architect 
John Olie zich aan en maakte het 
ontwerp. Heijneman Bouw bood 
ondersteuning met technisch advies 
en materiaal. Het laswerk gebeur-
de in eigen werkplaats. Een mooi 
project wat inmiddels volledig is 
afgerond, met lokale hulp en deels 
eigen materiaal. 
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Willems Technisch Adviesbureau Kantoorlocatie tot 1 mei 2018

JAZO Zevenaar Kantoorlocatie vanaf 1 mei 2018

Makro Kerstpakketten Spullenbankopslag

JAZO Zevenaar, Acoma Tijdelijk gebruik vrije opslagruimte

Quadraam Het Convent, Het Communica-
tiehuis

Vergaderlocaties matchgroep Duiven-Westervoort

Van Dorp, JAZO Zevenaar Vergaderlocaties matchgroep Zevenaar

Altop, Dijkman Coating, Rabobank Graaf-
schap

Vergaderlocaties matchgroep Montferland

Liemers College, JAZO Zevenaar, Laarberg 
Notarissen

Vergaderlocaties bestuur

Restaurant Eet-Lokaal Faciliteren overleg adviesgroep en bestuur

Restaurant Thoen & Thans Faciliteren bijeenkomst leden matchgroep, founders en 
vrienden

Autobedrijf Toyota Bloemberg, JAZO Zevenaar Vervoer tbv Spullenbank

Tekstbureau Saer Teksten voor persberichten, jaarverslag en website

Communicatiehuis de Liemers Verzending persberichten lokale en provinciale media

Grip Accountants en Adviseurs Afgeven accountantsverklaring 2017

PUIK Webhosting en technisch beheer website en app

Walraven WebWerk Websitebeheer en ondersteuning

Diverse vrijwilligers Helpende handen bij spullenbankvervoer

De Koekfabriek Lekkers voor bij de koffie

Vaye Musicaltheater Openingsact

De Liemers Helemaal Goed PR

Gemeente Zevenaar Bewegwijzering in Zevenaar dmv gele verkeersborden

  

Matchoverzicht 2018  Matches t.b.v. organisatie Liemerse Uitdaging

Aanbieder Omschrijving

Liemers Mannenkoor &
Liemers College &
JAZO Zevenaar
Het Liemers Mannenkoor biedt 
mannen de gelegenheid om in een 
plezierige en ontspannen sfeer te 
zingen, op de eerste plaats voor 
eigen plezier, maar ook tijdens 
uitvoeringen. In mei 2018 organiseer-
de het koor een prachtig concert in 
Sporthal De Muizenberg Didam. Om 
alle toeschouwers een plek te kunnen 
bieden werd een aanvraag gedaan 
voor het lenen van 350 stoelen. 

Liemers College Locaties Lande-
weer, Didam en Zonegge stelden 
samen ruim 350 stoelen beschik-
baar voor het concert. Liemers  
College Heerenmäten zorgde zelfs 
nog voor zwarte doeken om het 
podium mooi aan te kleden. Met 
behulp van een vrachtwagen met 
chauffeur van JAZO Zevenaar  
konden al deze spullen op de  
bestemming komen (en weer terug). 

Een mooi voorbeeld van samen-
werking tussen verenigingen, 
onderwijs en het bedrijfsleven.
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Heeft u overtollig meubilair, apparatuur of andere mate-
riaal beschikbaar? Daarvoor heeft de Liemerse Uitdaging 
een Spullenbank. De Spullenbank biedt bedrijven de 
mogelijkheid hun overtollige spullen een tweede leven 
te geven bij maatschappelijke organisaties. 

Via de website kunnen bedrijven - en ook organisaties - 
hun spullen aanbieden en maatschappelijke organisaties 
hun aanvraag indienen. De Liemerse Uitdaging zorgt 
ervoor dat spullen zo snel mogelijk uitgezet worden bij 
maatschappelijke organisaties die dit goed kunnen ge-
bruiken. Spullen die niet rechtstreeks naar een stichting of 
vereniging gaan worden kosteloos opgehaald en opgesla-
gen in de fysieke Spullenbank bij Makro Kerstpakketten.

Maak een ander blij door overtollige spullen aan te bieden 
in onze Spullenbank. Een kleine moeite, een mooi gebaar 
en een goede bijdrage aan circulariteit.

Meer informatie over de Spullenbank en het huidige 
aanbod is te vinden op onze website.

De Spullenbank 
Overtollige spullen zijn meer dan welkom!

Spullenbankmatch
Liemerije & Didata Automatisering & Besi Duiven 
voor Stichting Leergeld
Liemerije bood een groot aantal monitoren, toetsen-
borden en muizen aan. Ook Didata Automatisering en Besi 
Duiven stelden een aantal monitoren, pc’s en toetsen-
borden ter beschikking. Voor ons de uitdaging om hier een 
mooi doel voor te vinden. 

Stichting Leergeld de Liemers zet zich al jaren in voor 
kwetsbare kinderen om te voorkomen dat ze in een sociaal 
isolement raken. Deze prachtige apparatuur was meer dan 
welkom ter ondersteuning van hun doelstellingen. Mede 
dankzij dit aanbod kunnen zij heel veel kinderen uit onze 
Liemers helpen door ze te voorzien van een complete 
computer inclusief monitor en randapparatuur. 

Heeft u apparatuur over waar u een ander blij mee kunt 
maken? Laat het ons weten via
info@liemerseuitdaging.nl

Spullenbank

60
MATCHES!

twv
E 14.940,-

18
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Ontmoeten en iets voor elkaar over hebben, daar draait 
het om bij de Beursvloer. MVO-bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties ontmoeten elkaar tijdens dit evene-
ment en worden met elkaar verbonden door kosteloos 
diensten, goederen of faciliteiten aan elkaar te leveren. 

Deelname aan de Beursvloer is een praktische en laag-
drempelige manier om maatschappelijke betrokkenheid 
van uw organisatie te bevorderen. Deelnemers doen jaar-
lijks inspirerende contacten op en het is het startpunt voor 
nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Beursvloer de Liemers 2018
Op 19 november 2018 vond in het Liemers College Lan-
deweer de derde editie van Beursvloer de Liemers plaats. 
Tijdens het uur handelen werden er 69 matches gemaakt 
die samen een maatschappelijke waarde van € 29.171,- 
vertegenwoordigen.

Duco Scholtanus nam evenals voorgaande jaren de 
presentatie voor zijn rekening. De opening werd dit jaar 
verzorgd door Vaye Musicaltheater. Zij betrokken op ludie-
ke wijze de Liemerse wethouders Johannes Goossen, Hans 
Breunissen, Anita van Loon en Martin Som in hun act.
Na het startsein gingen alle deelnemers snel op zoek naar 
een bedrijf of maatschappelijke organisatie om mee in 
gesprek te gaan. Met succes! Binnen het tijdsbestek van 
één uur werden veel matches geregistreerd door notaris 
mr. Aletta Laarberg-Trynes van Laarberg Notarissen en no-
taris mr. Michiel Oude Luttikhuis van Prick & Van Houtum. 
Fotograaf Jacques Kok zorgde er vervolgens voor dat de 
betrokken partijen op beeld werden vastgelegd.

Wij, als bruisende sportvereniging Margriet in Didam, 
zijn in 2017 voor het eerst in aanraking gekomen met 
de Liemerse Uitdaging toen wij als maatschappelijke 
organisatie deelnamen aan de Beursvloer. Dat was een 
schot in de roos!

De bruisende energie van de Beursvloer, in combinatie 
met de laagdrempeligheid, zorgde voor ontspanning 
waardoor het ‘durven vragen’ geen issue meer was. We 
werden geholpen door diverse hoekmannen- en vrouwen 
en door gewoon op elkaar af te stappen, kennis te maken 
en te onderzoeken wat je voor elkaar kunt betekenen 
komen de mooiste matches tot stand.

In 2018 werd onze nieuwe turnhal is geopend. Deze 
accommodatie hebben wij gedeeltelijk kunnen inrichten 
met meubels en spullen die we via bemiddeling op de 
Beursvloer hebben kunnen bemachtigen. Baston Wonen 
en Inter Forward Solutions hebben ons geholpen met het 

inrichten van een ‘chill-hoek’. Ons buitenterrein kunnen we 
opgeruimd houden dankzij afvalkorven van Hulkenberg 
en Marktvereniging Didam stelde kosteloos kraampjes 
beschikbaar voor ons oliebollenfestijn. 

Kortom, de Beursvloer dient diverse partijen en laat boven-
dien zien dat het bedrijfsleven in de Liemers maatschappe-
lijk betrokken is. Voor bedrijven, stichtingen en verenigin-
gen is het een laagdrempelige manier om elkaar te helpen 
zonder allerlei bureaucratie en hoge kosten. Zo kunnen wij 
als vereniging door ontwikkelen en ons bezig houden met 
het aanbieden van een prachtige sport voor jong en oud! 
Een sportieve tegenprestatie organiseren voor de gemaak-
te matches is ons aandeel in deze mooie samenwerkingen.

Bert Nijenhuis
Bestuursvoorzitter Sportvereniging Margriet Didam

Matches varieerden van het uitlenen van een tractor en 
het weggeven van bouwmaterialen tot het opzetten van 
leer- en werkplekken. Als tegenprestatie boden de gehol-
pen verenigingen en stichtingen o.a. oliebollen, naamsver-
melding op social media, sporttrainingen of kaartjes voor 
een theatervoorstelling aan.

Een geslaagd evenement voor de organisatoren 
- Liemerse Uitdaging en welzijnsorganisaties Caleidoz, 
Welcom en Mikado - waaraan 50 maatschappelijke 
organisaties en 30 bedrijven deelnamen. 
Meer informatie over de Beursvloer en deelname in 2019 
vindt u op de website www.liemerseuitdaging.nl

Beursvloer

69
MATCHES!

twv
E 29.171,00

Beursvloerdeelnemer SV Margriet Didam

De Beursvloer 
Vraag en aanbod treffen elkaar
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Eind 2017 zocht mijn serviceclub, Kiwanis, een leuk 
sociaal project. Zo kwam ik in contact met De Liemerse 
Uitdaging. Ik moet eerlijk bekennen dat dit voor mij 
en mijn club een onbekend fenomeen was. Al gauw 
kwam de vraag of ik interesse had om aan te sluiten bij 
de matchgroep Zevenaar. Natuurlijk. Inmiddels zijn we 
anderhalf jaar verder. In deze periode heb ik veel nieuwe 
mensen en organisaties leren kennen en hebben we als 
matchgroep ontzettend leuke en bijzondere matches tot 
stand gebracht. 

Het afgelopen jaar heb ik me bijvoorbeeld in een werk-
groep, met een aantal andere matchgroepleden en 
vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties uit de regio, 
ingezet voor de organisatie van de Beursvloer. Tijdens 
deze beurs proberen bedrijven en maatschappelijke 
organisaties binnen een uur met gesloten portemonnee 
zoveel mogelijk sociale matches en contacten tot stand te 
brengen. Mooi om mee te maken.
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Matchgroep Zevenaar
Hans Becker vertelt....

Het is best moeilijk om een bedrag te hangen aan de 
maatschappelijke waarde van een match. Het ons-kent-
ons-gevoel-en-dus-helpen-we-elkaar druk je meestal niet 
uit in geld. Voor ons als organisatie is het echter wel een 
meetpunt. Heeft onze inzet bijgedragen aan een socialer 
klimaat? Dat is ons voornaamste doel.

Als lid van de ‘Liemerse Uitdaging’ heb ik van zeer dichtbij 
mogen meemaken dat bij veel ondernemers in de Liemers 
het hart op de goede plek zit. Ik merk echter ook dat veel 
vrijwilligers van verenigingen en stichtingen - net als ikzelf 
anderhalf jaar geleden - de Liemerse Uitdaging nog niet 
kennen. En dat is jammer, want zo missen zij een kans op 
mogelijke hulp.

Ik zie het dus als een van onze uitdagingen om de meer-
waarde van deze prachtige organisatie beter voor het 
voetlicht te brengen. Ik kijk ernaar uit nog veel nieuwe 
matches te realiseren.

Hans Becker 
Lid matchgroep Zevenaar
Lid werkgroep Beursvloer de Liemers

‘Als lid van de ‘Liemerse Uitdaging’ heb ik van zeer 
dichtbij mogen meemaken dat bij veel ondernemers in 
de Liemers het hart op de goede plek zit’

 

Hans Becker in actie op de Beursvloer
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De Liemerse Uitdaging is officieel aangesloten bij de  
Coöperatie Nederlandse Uitdaging, een landelijk net-
werk dat ondersteuning biedt aan alle lokale 
Uitdagingen. De Nederlandse Uitdaging faciliteert elke 
lokale Uitdaging met een zelfde huisstijl, een zelfde 
website en met het uitwisselen van kennis, ervaring en 
expertise. 
De directie van de Nederlandse Uitdaging wordt sinds 
2018 gevormd door Inge Voorhout en Monique 
Beernink.

Verbinden
Voor maatschappelijke organisaties is de Uitdaging een 
geweldig platform dat helpt om ideeën te realiseren die 
blijven liggen. Vrijwilligers willen wel maar krijgen niet 
altijd de kans om het goed uit te voeren. Bijvoorbeeld 
vanwege de complexiteit, tijdgebrek of omdat ze geen 
goede ingangen hebben bij het lokale bedrijfsleven.

Dat is waar de kracht van de Uitdaging ligt! Bedrijven 
die hun kennis, materialen of medewerkers willen delen 

De Nederlandse Uitdaging
Landelijk een succesformule

verbinden wij met verenigingen en stichtingen 
die een vraag hebben gesteld. We gaan voor de 
win-win-win situatie waarbij de verenigingen 
en stichtingen geholpen kunnen worden, de 
bedrijven een goede daad kunnen doen en er 
nieuwe verbindingen worden gelegd tussen 
het bedrijfsleven en sociaal maatschappelijke 
initiatieven. 

Groei
De Nederlandse Uitdaging is opgenomen in het 
groeiprogramma van het Oranje Fonds, dat de 
ontwikkeling van beloftevolle sociale program-
ma’s stimuleert.

Nederland kent inmiddels 68 lokale 
Uitdagingen en zijn er diverse (16) in 
oprichting. In 2017 werden door alle 
Uitdagingen maar liefst 8.500 matches 
gemaakt met een maatschappelijke waarde 
van meer dan 7.5 miljoen euro!

Directie Nederlandse Uitdaging: 
Monique Beernink (links) en Inge Voorhout



SROI-Certificaat Jacques Kok 
Meest maatschappelijk betrokken ondernemer

“26 juni 2018, een zonnige dag. Voorzitter Jan 
Ummenthum had mij benaderd om wat foto’s te schieten 
tijdens de jaarlijkse zomerborrel van de Liemerse 
Uitdaging. Geen probleem, ik ben tenslotte sponsor en 
als er iets te fotograferen valt ben ik erbij!

Op het terras van Thoen & Thans in Oud-Zevenaar ver-
zamelde zich een gezellige menigte. Opvallend dat een 
goede collega fotograaf van mij, Debby van Cleef, ook 
aanwezig was. Ze vertelde uitgenodigd te zijn. Ik vond hier 
niets vreemds aan, en zakelijk zijn we tenslotte buren.

Jan Ummenthum nam het woord en bedankte Sylvia  
Verhaar voor haar inzet en betrokkenheid bij de Uitdaging. 
En toen volgde de bekendmaking van de Meest Maat-
schappelijk Betrokken Ondernemer van de Liemers. Ik 
stond op scherp om deze winnaar te fotograferen. Maar 
nee, Jan zei: “daar staat hij, recht voor me”. Ik draaide me 
om maar daar was niemand. Applaus en gejuich van de 
aanwezigen. Het ging om mij!

Debby sprong op en schoot de ene foto na de andere.
Ineens begreep ik haar aanwezigheid. Foto’s met het 
bestuur, een certificaat, bloemen en een prachtig metalen 
schild. Dit had ik niet aan zien komen. Fijn, om zo gewaar-
deerd te worden. Het is maar goed dat ik dit vooraf niet 
wist, want speechen is niet mijn ding. Nu werd ik compleet 
overvallen en dus ook niet zenuwachtig.
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De periode daarna ontving ik vele leuke reacties op social 
media en er stonden artikelen in de Gelderlander en in 
business magazines. Dank nogmaals hiervoor, een mo-
ment om nooit meer te vergeten!”

 Jan Ummenthum: “Jacques is vele uren belangeloos 
actief in een zeer breed maatschappelijk veld. 
Vanaf de start van de – destijds alleen nog Montfer-
landse – Uitdaging ondersteunt hij onze organisatie 
bij talrijke gelegenheden als fotograaf. Daarnaast 
zet Jacques zich ook nog in voor o.a. de Duivense 
Sportprijs, DVV en KiKa”
 

 Jacques Kok
Fotografie Jacques Kok
Ondersteuner Liemerse Uitdaging
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Wij danken 
onze 

ondersteuners 
en vrienden

NOTARIS IN UW REGIO



Dank aan 
onze founders

bestuur en 
matchgroepen

Dank voor de samenwerking:

Wilmer Advantage

www.liemerseuitdaging.nl

COLOFON
Stichting Liemerse Uitdaging
Handelsdwarsstraat 10 
6905 DJ Zevenaar
Tel 06 30 28 28 71

info@liemerseuitdaging.nl 
www.liemerseuitdaging.nl

 liemerseuitdaging
 Liemerse Uitdaging
 @LUitdaging

JAARVERSLAG 2018
Coördinatie en tekst Audrey Jeurissen
Ondersteuning Tekstbureau Saer
Vormgeving HetSpan.nl (online en offline design)
Drukwerk  CP Grafimedia Groep
Fotografie Fotografie Jacques Kok


