
De Barendrechtse 
uitdaging

Samenwerken, Samenleven, Samendoen

De Barendrechtse Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken 
te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen.

Bezoek nu ook 
onze website

172 matches

Aantal matches: 

€772.746,45

69 organisaties

Aantal organisaties
geholpen: 

Totale maatschappelijke waarde gecreerd:

Wij bedanken onze Founders, Sponsoren en Vrienden:

waarvan €114.617 t.b.v. matches 
maatschappelijke organisaties;

waarvan €560.240 t.b.v. 
de Beursvloer Barendrecht;

waarvan €97.890 t.b.v. 
de Laptop Challenge;

organisaties / 
personen

Organisaties / personen
droegen bij:

93

Totaal bereik posts op:

�  85.141  
�  70.271  
�  32.000

�  �  �  � 

Deze organisaties leverde de 
hoogste MVO waarden aan de 
goede doelen:



Met speciale dank aan:
Gemeente Barendrecht  |  Makro Barendrecht  |  Groenveld en van Houdt Notariskantoor |

ABC Kwakemaat Accountant & Adviseurs  |  Band Puur & Simpel 

Cijfers door de jaren heen:

2017: 

101 matches

Maatschappelijke waarde van: €46.000 

2018:

185 matches

Maatschappelijke waarde van: €85.000 

2019:

151 matches

Maatschappelijke waarde van: €172.000 

2020:

172 matches

Maatschappelijke waarde van: €772.746,45

De Barendrechtse Uitdaging heeft een ANBI-status!
Dat levert onze sponsoren belastingvoordeel op. Personen of bedrijven die
doneren aan een ANBI, mogen de giften aftrekken van de inkomsten-
of vennootschapsbelasting.

De Kennisbank: 
De Kennisbank bestaat uit 
mensen die hun expertise, 
ervaring, kennis en kunde 

inzetten voor verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. 

De focus van de Kennisbank 
ligt op het ondersteunen, 

adviseren en coachen. 

Laptop Challenge: 
Maatschappelijke organisaties, 
verenigingen en stichtingen in 
Barendrecht hebben zo nu en 
dan een laptop nodig om hun 

mooie doelen te realiseren. We 
weten dat bedrijven hun 

afgeschreven hardware soms 
noodgedwongen weggooien, 

terwijl ze een mooie en veilige 2e 
bestemming kunnen krijgen.

Kom Kijk en Doe Mee: 
Met Kom Kijk en Doe Mee 

organiseren wij activiteiten voor 
ouderen en andere doelgroepen 
die dreigen te vereenzamen. De 
uitdaging is om de mensen met 

meerdere activiteiten en 
initiatieven in Barendrecht 

kennis te laten maken waardoor 
ze in contact komen met andere 
mensen en een maatje vinden.

De Spullenbank: 
Hergebruik van overtollig 
meubilair, apparatuur en 

materiaal van bedrijven geeft 
stichtingen en verenigingen de 

kans om hiervan gebruik te 
maken. Wij zorgen er voor dat 
deze spullen een tweede leven 

krijgen bij maatschappelijke 
organisaties. Een kleine moeite, 
een groot(s) gebaar voor zowel 
milieu als lokale samenleving.

De Maatschappelijke 
Beursvloer: 

De enige beurs waar partijen 
onderhandelen met gesloten 

beurzen. Op de beursvloer 
worden vragen van stichtingen 

en verenigingen samengebracht 
met aanbod van het lokale 

bedrijfsleven.

De Matchgroep:
Door een structurele samenwer-
king met een groep mensen uit 

het bedrijfsleven – de Match-
groep – bouwt de Uitdaging 

bruggen tussen maatschappelij-
ke organisaties en het bedrijfsle-

ven. 


