
                                          8  december 2015

nr prestatie / tegenprestatie vragende partij aanbiedende partij

1 Eén dag bus voor dagje uit vrijwilligers Hospice de Luwte Rotary Soest Baarn

2 Lunch voor aantal bewoners in OC Soest// kadootjes voor  de bingo King Arthur groep  WZC Mariënburg

3 sjoelstenen voor 2 sjoelbakken // stageplaats King Arthur Groep ROC Midden Nederland

4 stageplaats in de zorg / / bandje of handmassage De Baander King Arthur Groep

5 (heel) oud gereedschap (tang) King Arthur Groep t Fierhuis

6 500 flyers drukken door Rtn Frenk Meyer,PracticumSoest // lekkers bij de koffie t Fierhuis Rotary Club Soestdijk

7 muziek-zang optredens doorzetten nr koren en muziekver via/doorBalans // 10 wenskaarten King Arthur groep st Balans 

8 Gratis baan om 1 keer te bowlen met deelnemrs / / appeltaart gemaakt door  die dlnmrs King Arthur groep Bowling Overhees

9 contact met A. Bor (Hypsos) Cabrio BMU groep

10 Ondersteuning Vuurol festival // vrijkaarten voor festival Theaterie Vuurol De Baander 

11 lezing over SoesterEng of excursie rolstoelvriendelijk // artikel/oproep voor bestuursfunctie St Vrienden Soester Eng Beweging 3.0/Mariënburg

12 4 prachtige kaarsen voor kamers v.d. gasten in hopice tijdens kerstdagen Hospice de Luwte Kaarsenmakerij De Punt

13 lezing over (speciale) hobby of reis etc voor dlnmrs / / link naar bank vrijblijvend King Arthur Groep Rabobank AmersfoortEemland

14 artikel in maandblad of website // Lezing over Soester Eng Reumapatiëntenver St.Vrienden Soester Eng

15 hulp bij vinden passende baan cv -check etc //Bahra maken deelnemer privé Carrière-uitzendbureau

16 Workshop / spiegelsessie  // + en - bij opzetten  en instand houden v.ouderinitiatief Ver. 't Fierhuis WIJZER

17 lezing bij RC Soest-Baarn (di av)/ uitnodiging St Derde Wereldgroep Rotary Soest Baarn

18 twee kantoortafels voor vrijwilligers Cabrio Cabrio Het Honk Soest

19 mogelijkheid  tot werkervaringsplek cliënten Amerpoort Amerpoort Stayokay

20 jaarlijkse controle parafineketels door electriciën // kaarsen voor kerstpakket /relatiegeschenk Kaarsenmakerij De Punt BMO Soest

21

Korting op huur  bowlingbaan 1* pr 2 mndn. Baanhuur 14,50 ipv 22 en datum i.o. // promotie op 

facebook dmv fto of  vermelding St Balans Bowling Overhees 



nr prestatie / tegenprestatie vragende partij aanbiedende partij

22 attributen uit oude tijd, brengt ze langs // glimlach (ingewisseld) King Arthur Groep BMO lid privé

23 mogelijkheid tot werkervaringsplek voor cliënt(en) v Amerpoort Amerpoort Bowling Overhees 

24  layout nieuwe folder // kopje koffie en rondleiding t Fierhuis Studio R+M

25 W&I Soest. verzorgt lezing over Afrikaanse stammen // 10 wenskaarten King Arthur Groep Werk  en Inkomen BBS (Soest)

26

vrijwilliger om 1*pr  2kn  9.00-12.00  als gastvrouw en koffie/theeschenker  // vrijw leveren  

frequentie in overleg Soester Kring Rabobank Amersfoort Eemland

27  contact met Th. Smalbroek, De Heus St Derde Wereldgroep Rotary Soest Baarn

28

 gesprek over organiseren v.activiteit door studenten Opl Welzijn/ Pedag.Werk // taart maken, 

collega inlichtenover stagemogelikjheden t Fierhuis ROC Midden Nederland

29 stageplaatsen regelen  bij SRO sportafd Soest // erkende stageplaats, reclame voor ROC MN Sport in Soest / Sro ROC Midden Nederland

30 ondersteuning ij herschrijven 5-jarenbeleidplan // naamsvermelding website AVP AV Pijnenburg Daphaer 

31 3 coachgesprekken 1:1 // 3 uitjes voor groep dlnmrs evt met begeleiding 9-11 pp Bowling Overhees Soester Buurtgenoten

32 vrijwilligers  stageplaatsen voor theater, diensten periode mei-sept Cabrio De Baander

33 orënterend gesprek omcoach te worden in  project Buurgenoten// begeleiding,waardering Soester Buurtgenoten

St.Vrienden Soester Eng bestuurslid 

privé

34

oude overhemden en lamswollen truien ter beschikking  // glimlach en kop koffie  

donderdagochtend in IDEA St Reflavour BMO lid privé

35 versleten lamswollentruien ter beschikking, neemt contact op wanneer hij aantal heeft St Reflavour Rotarylid  privé

36

onderneming die groep v. 9 sociaal kwetsbare mensen uit Soest adopteert: resultaat v.d. training 

te doen beklijven door praktijkactivitetiten // coaching mdwrkrs of directie of workshop-

presentatie over burn out bv Soester Buurtgenoten

Presentatie bij Soester Zakenkring? 

(vraag naar POWER Soest gespeeld)

37 kennis/advies m.b.t. inrichting kantine (veiligheid, brand) Shot Tafeltennis Rotary Soest Baarn bemiddelt naam 

38

W&I levert  integratie vrijwilligers die binnen profiel v vacature passen + jobcoach + speeddate //  

B3.0  Mariënburg krijgt taart voor 66 bewoners stuurt profielen via de mail Werk& Inkomen BBS Beweging 3.0 Mariënburg

39

schilderen blokken aan de Koningsweg,ingang De Grachten // Bmo verzorgt wandeling o.l.v. 

boswachter BMO, Soestdijkse Grachten het Fierhuis

40 kaarsen voor senioren in overleg voor de kerst/ / 1u bowlen voor team  ca 40 pp+1 consumptie/ Bowling Overhees Kaarsenmakerij De Punt

41 spulletjes voor schoenendoos v project schoenmaatje / / KAG verzorgt 10 wenskaarten King Arthur Groep  privé (Stayokay)

42 Ontwerp logo  Activiteiten Club Soest (ACS) // verrassing, reclame St Balans Studio R+M

43 Hulp bij vinden passende baan //  lunch  Bahra deelnemer privé Dichtblij



nr prestatie / tegenprestatie vragende partij aanbiedende partij

44

een zomersport zevenkamp in Soesterduinen // participeert in pilot workshop besturen met 

aandacht voor 6-18 jarigen Fierhuis sport in Soest / SRO

45 leerlingen vanaf 18 jr bemiddelen naar betaalde plek binnen Ict bedrijf Amersfoort / Soest Amerpoort De Lasenberg

46 Radio item voer de Soester Arbeidsmarkt radio Soest Dichtblij

47 lezing over veilig bankzaken bij mensen met dementie voor mantelzorgers// n.t.b. King Arthur Groep Rabobank Amersfoort Eemland

48 doos vol kleine hebbedingetjes voor project schoenmaatje // grote  glimlach King Arthur Groep Reto internet buro

49 tuinonderhoud, groen verbindt  //  lunch voor team rabobank King Arthur Groep Rabobank Amersfoort Eemland

50 zeepjes voor project schoenmaatjes //  glimlach King Arthur Groep BMO lid privé

51

 enkele gesprekken overleg over kunstproject WO II Soest/Soesterberg voor zakelijke 

ondersteuning // n.t.b. St Kunstrijk BMO Soest

52 kleine attributen, relatiegeschenken voor project schoenmaatje  // rondleiding King Arthur Groep Dichtblij

53 workshop collage maken (plaatjes) op schoenendoos voor schoenmaatjes project // lunch King Arthur Groep Bureau Binnenste Buiten

54

min  50% korting.Idee online platform waarin 'beursvloer' continu wordt gepromoot.Marktplaats 

voor vraag en aanbod waar ook de ondernemers zich kunnen profileren en vrijwilligers zich 

kunnen melden. // socialmedia activatie Power Soest Reto internet buro

55 verkenning hoe een wajonger ondersteunend kan zijn aan gemeentebestuur Meewerken in Eemland  weth EZ

56

In sept 2016 vrijwilligers om mee te helpen bij project schoenmaatje (frequentie en aantal 

vrijwilligers n.t.b. // nader te bepalen King Arthur Groep Rabobank Amersfoort Eemland

57 lezing op familieavond (notaris) // appeltaart King Arthur Groep Jager Bokdam De Visser

58 spreker regelen die ouderen in contact  brengt met moderne media Soester Kring Rotary Soest Baarn

59  identiteit/beeldmerk verzorgen voor  de wijkkrant // WLC met ingang van morgen (17/11) Gidsnetwerk Zippy Art

60 Drie lichtschakelaars verplaatsen // mi of av met eten en drinken voor  4 personen Bowling Bowling Overhees BMO Soest

61 kadootjes voor bingo, goodybag Keune e.d. // nader te bepalen King Arthur Groep Rotaryclub Soestdijk

62

 A. vrijwillligers voor 1* per 2 wkn woe ochtend koffiedrinken & hand en spandiensten en B. 

sprekers  tegen 50 € (liefs gratis) publiek gemiddeld 60+ //  ?? Soester Kring Rotary Soest-Baarn

63 prijzen voor de kerstmarkt / prijzen De Baander Reto internet buro

64

zaal voor zomerbijeenkomst met consumpties tegen inkoopprijs (zelf meenemen) //  exposure v.  

Stayokay op websitebuurtgenoten Soester Buurtgenoten Stayokay Soest

65  bewegen voor ouderen'. Pilot SRO //  participeert in cursus of workshop van sport in soest Beweging  3.0 sport in Soest/ SRO

66 kadootjes voor de bingo King Arthur Groep weth EZ

67 procesverbaal van recordpoging voor Guinessbook of records op 20 dec 2015 Fair Friends Jager Bokdam De Visser



nr prestatie / tegenprestatie vragende partij aanbiedende partij

68

Beweging 3.0 biedt bewoners: participatie in samenleving; voordelen van 1 vrijwilliger; gezellig 

moment met koffie/thee e.d. // Fierhuis komt  activiteiten ondersteunen (website) bij bewoners 

en of wandelen met ouderen/rolstoelen Beweging 3.0 Fierhuis 

69

gesprek om wederzijds activiteiten te bespreken en of en wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Coaching burn out <.==> fysiek sterker worden Fight defense 

Soester Buurtgenoten / Courage 

Coaching

70 vermelding activiteiten op facebook // ter beschikking stellen ruimte voor vergadering Bowling Overhees sport in Soest / SRO

71

vrijwilligers/mdwrkrs v.d. bank ondersteunen 3 *pr jr bij uitje, activiteiten/workshop te starten 2e 

helft 2016 // in overleg coachingsuren beschikbaar voor  Rabobankmedewerkers Soester Buurtgenoten Rabobank Amersfoort Eemland

72   verkennende gesprekken voeren // 10% korting op website St Kunstrijk.NL Reto internet buro

73 piano spelen 1 uur op echte piano en in schoolvakantie // appeltaart of boerencake King Arthur Groep Rotaryclub Soestdijk

VIA POWER SOEST ( bemiddeling):

74

 vraag om nadere kennismaking voor onze filmprojecten waarvan het nieuwste volgend jaar 

gerealiseerd wordt rondom Soest/Soesterberg en WO II // n.t.b. ST Kunstrijk.NL Just Film Distribution

75 20m² grind tegels  verzorgd door gemeente i.s.m. BMO Soest // 5 toegangskaartjes mooi concert Cabrio BMO Soest & gemeente Soest

76

Bloemenzaden en kruiden en groentezaden voor de moestuin van de ActiviteitenClub Soest (ACS)> 

mensen met psychiatrische aandoening // n.t.b. ACS ( st Balans) Vaarderhoogt

77 optreden smartlappen koor voor bewoners // n.t.b. King Arthur Groep POWER Soest


