
Beursvloer Tilburg wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
de Gouden, Zilveren, Bronzen 
en Natura Partners van 
Betrokken Ondernemers van 
ContourdeTwern:
- ACES Direct
- Avans Hogescholen
- Bemu Plus
- Bibliotheek Midden Brabant
- Bonheur Horeca Groep
- Codellic
- Coffee 3
- CompX
- Cubics
- Daamen de Kort van Tuijl   
...Notarissen
- Dekoverdivas
- Deloitte
- Designer Illusions

Op de Beursvloer worden hulpvragen 
vanuit verenigingen en maatschappelij-
ke organisaties ingevuld door aanbie-
dingen vanuit het Tilburgse bedrijfsle-
ven. Bij deze ‘matches’ worden man-
kracht, materialen en kennis aangebo-
den. De ontvangende partij zet hier een 
interessante tegenprestatie tegenover. 
Zo ontstaat er voor beide partijen een 
win-win-situatie.

ContourdeTwern is een organisatie voor maatschappelijke diensten en vrijwilligerswerk. We staan voor een 
zelfredzame, sociale samenleving. Dat is niet altijd en voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom helpen We mensen 
en buurten bij het oplossen van kleine en grote vragen en bij mooie projecten die mensen samenbrengen. 

Tilburgse bedrijven steunen 
plaatselijke verenigingen en 
goede doelen op de Beursvloer

Van 6 t/m 23 oktober vond de 15e editie 
van De Beursvloer voor de 1e keer digitaal 
plaats. 

Dagelijks waren zo’n 100 plaatselijke 
organisaties actief. Van deze organisaties 
had 89% een match!

Meer weten? Ga naar beursvloertilburg.nl 

Organisator ContourdeTwern 
bedankt het organisatie- 
comité, bestaande uit:
- Gemeente Tilburg
- KPMG
- Rabobank Tilburg en 
...omstreken
- SK013

We bedanken onze 
partners en sponso-
ren. We zien ze graag 
terug op de volgende 
Beursvloer Tilburg 
op di.12-10-2021 
in het Willem II 
stadion.
Doe jij ook mee?

- Gemeente Tilburg
- Gemoro
- Godding & Co
- Instituut Broers
- Groels
- Inge Guffens Media
- Interpolis
- KPMG
- Leen Bakker AaBe Tilburg
- Lisdonk coaching
- Logistic Force
- Mannaerts Appels advocaten
- McDonalds
- Netwerk Midden Brabant
- Office Centre
- Rabobank Tilburg e.o.
- SK013
- Tessa Persijn
- Tilburg.com


