Rotary Voorburg aan de slag met Beursvloermatches

“Ik heb allerlei vrijwilligers ontmoet die met zoveel passie over hun organisatie vertelden. Daar werd ik echt
enthousiast van.”
Rotary Voorburg maakte op de Beursvloer aan de
Vliet, het netwerkevenement tussen het bedrijfsleven
en het maatschappelijk veld in LeidschendamVoorburg, maar liefst 13 matches met verschillende
maatschappelijk organisaties. Goede reden om eens
in gesprek te gaan met Rotaryleden Lex Oostendorp
en Benedikte Zijlstra. “Onze leden van Rotary
Voorburg hebben veel expertise in diverse disciplines
en willen deze graag aan het maatschappelijk veld
ter beschikking stellen. Van te voren hebben we een
wensenlijstje gemaakt met welke maatschappelijk
organisaties we op de Beursvloer in contact wilden
komen. De matches die gemaakt zijn, zijn dan ook
heel divers: marketingadvies, het geven van een
lezing, juridisch advies of hulp bij het jaarverslag. Met
de matches op de Beursvloer geeft Rotary Voorburg
een heel praktische invulling aan hun doelstelling:
gezamenlijk inzetten voor een betere maatschappij”
vertelt Lex Oostendorp.
Benedikte Zijlstra: “Ik heb op de Beursvloer allerlei
vrijwilligers ontmoet die met zoveel passie over hun
organisatie vertelden, daar werd ik echt enthousiast
van. Ook het lokale karakter sprak mij aan. Alle
organisaties die aanwezig waren, zijn letterlijk om de
hoek en staan daardoor dichterbij. Ik vind het fijn om
mensen vanuit mijn hart te helpen en persoonlijk met
hen in contact te staan.”
Een mooi voorbeeld is de match met Stichting IBCE
(Interculturele Bevordering Contact & Educatie).
Samen met collega-lid José Stijntjes heeft Lex
Oostendorp hen geholpen om een aantrekkelijk
jaarverslag 2014 te maken waarin al hun mooie
projecten goed naar voren komen. Lex: “IBCE is op
diverse terreinen actief, van het coachen van
schoolkinderen door jongeren/jongvolwassenen tot
het organiseren van kookstudio’s en verschillende
culturele evenementen met als doel verschillende
culturen met elkaar in contact te brengen.
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José heeft ook een nieuw administratief systeem
gemaakt waarmee IBCE sneller inzicht in de financiën
krijgt. Als tegenprestatie gaan onze leden samen met
het bestuur van de stichting en enkele cliënten een
heerlijke multiculturele maaltijd nuttigen. Zo’n
tegenprestatie maakt matchen via de Beursvloer
extra interessant en leuk”.
Rotary Voorburg maakte ook een match met Stichting
Vitalis, een vrijwilligersorganisatie die kinderen (5-18
jaar) koppelt aan een volwassen vrijwilliger (een
maatje). Lex: “Vitalis wil graag een animatiefilmpje
maken om meer vrijwilligers aan te trekken. Een van
onze leden kan hen daarbij helpen. Vitalis doet echt
fantastisch werk voor kinderen met problemen in de
thuissituatie. De volwassen vrijwilligers gaan met de
kinderen wat leuks doen en halen ze even uit de
thuissituatie. De vrijwilliger is voor deze kinderen een
coach en een voorbeeld. Dit soort vrijwilligerprojecten vind ik zo mooi en het is fijn om hen vanuit
de club te ondersteunen. Als tegenprestatie geeft
Vitalis een presentatie tijdens een van onze
bijeenkomsten”.
Lex: “Ons enthousiasme over de matches werkte
aanstekelijk op onze collega-leden en alle matches
zijn nu in gang gezet. De tegenprestaties komen
allemaal ten goede aan onze club, op die manier
blijven we allemaal betrokken. We zijn blij dat we aan
de Beursvloer hebben deelgenomen want hiermee
kunnen wij de basisgedachte van de Rotary, het
ondersteunen van maatschappelijke organisaties,
eenvoudig in de praktijk brengen”.
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