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NIEUWSBRIEF JULI 2019
Wie zijn wij?
Wij zijn een bedrijvennetwerk dat uitdaagt maatschappelijk betrokken te ondernemen door
verenigingen, stichtingen en instellingen in de gemeente Tiel te ondersteunen. Dat doen wij door te
bemiddelen in Materialen, Menskracht (advies, handen) en Middelen.
Zo werkt het
Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, cultuur,
sport en natuur kunnen een (concrete) vraag indienen bij de Tielse Uitdaging door het formulier op
de website in te vullen. De matchgroep beoordeelt deze vragen en kijkt of er een match mogelijk
is. Daarvoor wordt het netwerk in beweging gezet. Is er daadwerkelijk een match, dan neemt een

lid van de matchgroep contact op met de vraagsteller voor de uitvoering van de match.

Jaarverslag 2018

Burgemeester Hans Beenakker trots op resultaat!
Maar liefst 81 matches maakte de Tielse Uitdaging vorig jaar. Die hadden een
gezamenlijke waarde van € 36.500,-. Deze en meer resultaten staan in het
jaarverslag dat Hans Beenakker in ontvangst nam van Francien van Zetten,
coördinator van de Tielse Uitdaging.
Lees meer >>

Wij maken mooie matches
Clubhuis Tiel en Stichting ZO zijn zó blij met koffiezetapparaten van het RAR

Ella Kok, directeur van het Regionaal

Penningmeester Marrie Mesken van

Archief Rivierenland (RAR): "Wij hebben

Clubhuis Tiel haalde het koffiezetapparaat

twee nieuwe koffiezetapparaten en

op en overhandigde Rico van der Schee

zochten een goede bestemming voor

van het RAR een zelfgemaakte

onze oude apparaten. Via de Spullenbank

slagroomtaart als dank.

komen ze goed terecht bij
maatschappelijke organisaties in de

Lees meer >>

gemeente Tiel."

Een greep uit overige matches
Niacet maakte Clubhuis Tiel en
Thedinghsweert blij met beamers
(foto) | Lees meer >>
Tech Data stelde drie bureaus ter
beschikking | Lees meer >>
Woningstichting SWB stelde via De
Vree en Sliepen bouwmaterialen
beschikbaar | Lees meer >>
Rabobank West Betuwe gaf kasten
aan de Stichting Tiel voor Suriname

Geen spullen, maar wel handige handen?
Je kunt ook je handen uit de mouwen steken om maatschappelijk betrokken te
ondernemen! Denk aan een bankje verven, een kweekkas opbouwen, kleding
sorteren, een kast plaatsen, onkruid wieden en meer. Met die klussen hielpen de

pakweg 25 medewerkers van de afdeling Weg en Waterbouw van het Waterschap
Rivierenland de Kleding- en Speelgoedbank Tiel en Omstreken (KLESTEO) en
buurtvereniging Clubhuis Tiel enorm.
Sociaal klussen vormde op donderdagmiddag 23 mei een onderdeel van het
personeelsuitje van de afdeling. De Tielse Uitdaging hielp op verzoek van het
waterschap een handje met het vinden van enkele van die klussen.
Lees meer en bekijk alle foto's van de dag >>

COMING UP: EEN NIEUWE WEBSITE
Achter de schermen werken William
Diebels (rechts) en John de Regt van
DenK Internet Solutions hard aan een
nieuwe website voor De Tielse Uitdaging.
Nieuwsgierig geworden? Nog even
geduld, want de vernieuwde website

www.tielseuitdaging.nl gaat na de zomer
live. Lees meer >>

Zet in je agenda en meld je aan!
Kenniskaravaan, 26 september, 19.30 - 22.00 uur, RAR
Gratis leren, wie wil dat nou niet? De Tielse Uitdaging geeft gratis kennis weg.
Ondernemers geven workshops over actuele onderwerpen. Op een duidelijke
manier, zodat de deelnemers die kennis direct kunnen gaan gebruiken.
Lees meer >>
Meet & Match, donderdag 10 oktober, 16.00 - 17.45 uur, ROC Rivor
Alweer de derde editie! Maatschappelijke organisaties met een concrete vraag gaan
in gesprek met vertegenwoordigers van het Tielse bedrijfsleven op zoek naar een
match. Het doel is zo veel mogelijk maatschappelijke matches te maken om Tielse
verenigingen en stichtingen te steunen.
Lees meer >>
Meld je aan via info@tielseuitdaging.nl

Wilt u de Tielse Uitdaging
steunen?
Als bedrijf kunt u ons op

Wilt u een aanvraag indienen bij
de Tielse Uitdaging?
Als maatschappelijke stichting of

verschillende manieren steunen. Dat
kan door Materialen, Menskracht en
Middelen beschikbaar te stellen. Wij
zoeken daar vervolgens een
passende Tielse maatschappelijke
organisatie bij.

vereniging kunt u een aanvraag
indienen voor ondersteuning van uw
activiteiten. De matchgroep
beoordeelt uw aanvraag en kijkt of
er een match mogelijk is zodat uw
aanvraag kan worden uitgevoerd.

Klik hier voor het formulier >>

Klik hier voor het formulier >>

De Tielse Uitdaging stimuleert maatschappelijke betrokken ondernemen met als
doel de Tielse samenleving een beetje mooier te maken.
Wij zijn op vakantie van 22 juli t/m 12 augustus en wensen u een fijne zomer!

Meer informatie?
Neem contact op met Tielse Uitdaging-coördinator Francien van Zetten: telefoon 06-57319292.
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