
   

Leuke beursvloer-deals 

Afgelopen november werd voor het eerst een beursvloer 

gehouden georganiseerd door de gemeente Dordrecht. 

Het idee is dat bedrijven met vrijwilligersorganisaties of 

verenigingen tijdens dit evenement een deal sluiten 

waar beide wat aan hebben. 

 

Als bestuur van de Koninklijke 

Dordrechtsche Roei- en 

Zeilvereeniging kregen wij ook 

een uitnodiging. Wij hadden geen 

idee wat we moesten verwachten, 

maar het leek een goed idee. 

Vooraf hadden we aangegeven 

wat wij graag zouden willen van 

bedrijven, maar eigenlijk 

ontstonden de beste ideeën ter 

plaatse. Wij hebben vijf deals 

voor onze vereniging kunnen 

sluiten, waarvan er vier zeer 

succesvol afgerond zijn. Wat een 

geweldig concept. 

 

 

Met restaurant Post sloten wij de 

deal dat de eigenaren Edwin 

Roestenberg en Alex Verburg ons 

bestuur een kookworkshop 

zouden geven, waarbij we voor 

onze 80 vrijwilligers een heerlijk 

diner gekookt hebben. Bakker 

Bart bakte wekenlang heerlijke 

koeken voor ons die wij 

verkochten in de roeisociëteit. 

Chemours schonk ons drie 

laptops die voor hen verouderd 

waren en Dupont gaf een subsidie 

voor veiligheidshesjes voor op het 

water.  

 

 

Al deze bedrijven krijgen als 

tegenprestatie een roeiclinic voor 

het personeel, waarbij zij kennis 

kunnen maken met het roeien. 

Natuurlijk hopen wij hiermee ook 

belangstelling te creëren voor de 

roeisport. 

Maandagmiddag 28 mei vond de 

eerste roeiclinic plaats voor het 

personeel van restaurant Post. Zij 

zijn gestart in de roeibak, waarna 

zij in een roeivaartuig het Wantij 

op zijn gegaan, uiteraard onder 

begeleiding. Het was een groot 

succes: het Post-personeel was 



   

zo enthousiast dat zij graag nog 

een keer willen komen roeien. 

Komende woensdag 27 mei 

14.00-16.00 uur komt de tweede 

clinic voor personeel van Post en 

dan zullen Alex en Edwin ook de 

boot in gaan. In de komende 

maanden zullen de andere clinics 

plaatsvinden. Namens Evides 

Waterbedrijf mogen wij de 

deelnemers van de clinics een 

bidon aanbieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zal in november weer een 

beursvloer georganiseerd worden. 

Wij zijn al druk aan het bedenken 

wat voor mooie deals wij dan 

kunnen gaan sluiten! Wie weet 

kunnen wij met uw bedrijf ook 

een deal sluiten en krijgt uw 

personeel in 2019 zo’n leuke 

roeiclinic! 

 

Voor ieder die geïnteresseerd 

is in roeien: elke zaterdag om 

11.00 uur is er een vrije 

inloop bij de KDR&ZV, 

Wantijpark 2, Dordrecht. Op 

zaterdag 1 september is er 

een open dag van 11.00-15.00 

uur. Zie www.kdrzv.nl. 

 

http://www.kdrzv.nl/

