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Vlinderkind

Villa pardoes (structureel, afdracht per order die een klant bij ons besteld (in 2014: € 4.000,00 / 2015: € 4500,00 /

2016: € 4.000,00 / 2017: € 4.000,00)

Kika

Samengesteld artikel pakket voor loterij vader en moeder toernooi van sportclub (jaarlijks)

Hospice Francinus de Wind (jaarlijks)

Sovak feest (jaarlijks)

Prisma patiënten carnaval (jaarlijks)

Oxfam Novib

Serious request

Envirotrek

Otjiwarongo

Buitenschoolse sport opvang Drunen (wederkerend)

Floja malawi

Pallazoli

Dream Centre TBC centrum in Zuid Afrika

Sovak – 3 wieler tandem waarmee buiten de reguliere zorgtijd met cliënten gereden wordt

Kinder musical Waalwijk

Koren festval Waalwijk

Duchenne Herous (team bikers4bart) (Jaarlijks)

Sponsoring Roparun 2013 + 2014 +2015

Ride4kids

Carnaval WSD sociale werkplaats (jaarlijks)

Stichting Vrienden van de Thuiszorg

Voedselbank Waalwijk (poloshirts bedrukt en desinfectiemiddel voor de inpaktafels)

2013 + 2014 + 2015 Alpeduzes Oultremont college € 200,00 (2015 € 250,00)

2014 prijs van artikelen WK toto Fysiocare, inleg € 5,00 gaat naar Villa Pardoes

Oude Pc’s gaan vanaf 2014 allemaal naar Van Hulten IT Donations

Lege Toners worden ingezameld tbv een goed doel

Benodigdheden tbv Jeugd vakantie vreugd Elshout (groene zeep, bekertjes etc) (jaarlijks)

2014/2015/2016/2017/2018 Prisma Equipe Mont Ventoux € 250,00 trainen en verantwoording cliënten met buddy

2014 Hulpgoederen gedoneerd voor Bosnië na de overstroming

2014 Sponsoring 10 balen toiletpapier Evenement Samenloop voor Hoop

2014 Sponsoring 50 emmers geschonken voor Ice Bucket Challange voor ALS

Goede Doelen



Bord langs het veld bij 4 verschillende voetbalclubs (jaarlijks)

Lid van bedrijven platform Waalwijk WBP (jaarlijks)

Lid van bedrijven platform Heusden (jaarlijks)

Advertentie bij een handbalclub (jaarlijks)

3 jeugd teams bij verschillende voetbalclubs, collega’s zijn vrijwilliger bij deze teams (nog steeds en reeds meer dan 15 jr)

RKC business club lid (sponsoring maar ook als B2B bedoeld)

Advertentie cultureel centrum de Leest (jaarlijks)

Advertentie lokale carnaval (jaarlijks)

Plaatselijke Sinterklaas optocht (jaarlijks)

Plaatselijk motorsport evenement (2 jaarlijks)

Jaarlijks 1 a 2 advertenties bij klanten die een jubileum of regio magazine uitgeven

Ter beschikking stellen van onze AED en evt opgeleid personeel aan onze naaste buren van Parkmanagement haven 1 t/m 6

Advertentie jeugd gym en bewegen in Elshout (jaarlijks)

Minder sociaal maar toch maatschappelijk

2015 Sponsoring medewerker Reinier van Arkel groep loopt Marathon voor bus clienten

2015 Albert Huizing – fietsen voor 1000 fietsen – Nationaal Fonds Kinderhulp

2015 Lokale schutsen evenement De Langstraat – ondersteund

2015 SamenLoop voor Hoop (Nieuwe goederen voor verkoop in kraampjes, medewerkers WML)

2015 SamenLoop voor Hoop financiële donatie via Top Fysio Drunen die mee lopen en verzorgde

2015 www.vriendenvoorsijmen.nl geb. 28-4-2012 heeft kanker Neuroblastoom, half jaar naar USA

2015 Kerstklokkenloop – Loon op Zand

2015 Prisma kerstmarkt ondersteund

2015 Vrienden van de Koepels – komende 10 jaar een koepel geadopteerd Waalwijks stadsaangezicht

2016 Reclame/sponsoring Buurtbus opbrengst tbv vrijwilligers avond (jaarlijks)

2016 Tour for Life € 50,00

2016 Stelvio for Life € 50,00

Sponsoring Poloshirts voor het Radio Station voor de 80 van de langstraat

2017  Mensen van Toneelvereniging OOGT lieten zich op een schavot natgooien voor een goed doel - 40 sponsen 

 geschonken

2017 Balletschool eenmalig €50,00 voor een kinderoptreden

2017 Voetbal tenue’s C-junioren RKDVC – Schwartzmans medewerker is vrijwillig trainer en leider

2017 Werkgroep evenementen Dwergonie – nieuwe regenjasjes

2017 Kerstklokkenloop – Loon op Zand

2018 Samenloop voor Hoop - Gratis levering middelen/materialen + sponsoring

2018 Giro di Kika - sponsoring € 50,00 (Richard Westbroek)

2018 t/m 2022 - 5 jaar donatie contract Voedselbank Waalwijk

Goede Doelen

Medewerkers die eerder naar huis mogen omdat ze kinderen voetbaltraining geven

2x per jaar s-avonds het pand ter beschikking stellen van de plaatselijke vrijwillige brandweer

www.opstapnaarwerken.nl – Jaarlijks 3 groepjes VMBO leerlingen een “doe” rondleiding

Tijd voor sociaal gedrag



2007  Hulp in TD – zware epilepsie patient via WML, gebleven tot het lichamelijk niet meer mogelijk was

2007  Medewerker met cijfer dyslexie – cijfer dyslexie via WML, 9 maanden geprobeerd als telefoniste maar orders 

  invoeren ging niet waardoor de functie wel heel minimaal werd na overleg naar ander bedrijf gegaan

2003-2005 Gedetineerde geplaatst als magazijn medewerker, na volbrengen van zijn straf heeft deze man zijn contract  

  nog netjes bij ons uitgewerkt en vond toen een andere uitdaging

2009  via de WML 55plus medewerker aangenomen welke nog steeds werkzaam is

2011  via de WML 55plus medewerker aangenomen welke nog steeds werkzaam is

2013  via de WML 55plus medewerker aangenomen welke nog steeds werkzaam is

Personeels instroom – 55plus, met arbeidshandicap of jeugdwerkloze

Stagiaires, jaarlijks meerdere studenten van LBO tot HBO niveau en van de opleidingen, administratief, handel en logistiek.

Wajong project vanaf 2015 – Schwartzmans heeft zelf overcapaciteit bij haar medewerkers maar die tijd willen we 
aanwenden om mensen met een Wajong uitkering goed op te leiden in logistiek magazijnwerk via oa voice picking in 
combinatie met scanners. Op het moment is een traject in voorbereiding die uitstroom naar echt werk mogelijk maakt 
als ze na een periode bij Schwartzmans voldoen aan de criteria van een fulfillment organisatie voor webshops.


