DoSocial – Muzikale bingo

.

Bingo spelen met muziek, gezellig meezingen,

Hoe werkt het?

lekkere hapjes en prijzen winnen!


evenement.

Fanatiek bingo spelen, niet met cijfers maar met oude,
herkenbare liedjes, die meegezongen kunnen worden.
Onder

de

enthousiaste

begeleiding

van

Jan-



worden.

muzikale bingoman. Dat is wat de muzikale bingo van



Bepaal het programma op basis van draaiboek
en tips vanuit DoSocial

klassiekers, bingo spelen, prijzen winnen en lekkere
hapjes centraal staan.

Stem een datum af en bepaal een geschikt
tijdstip

en medewerkers een vrolijke onbezorgde middag
organiseren samen met DoSocial. Waar meezingen op

Bepaal de doelgroep, de (zorg) locatie en de
ruimte waar de activiteit georganiseerd kan

de

DoSocial inhoudt. Speciaal voor bewoners, vrijwilligers

Zorg dat iemand intern eigenaar wordt van dit



Inventariseer het aantal deelnemers



Inventariseer welke aankleding nodig is om de
ruimte gezellig te maken.

Aan een muzikale bingo kunnen 40 tot 80 personen
duurt maximaal 2,5 uur en neemt een



Zorg voor een goedwerkende geluidsinstallatie

dagdeel in beslag. DoSocial helpt je graag met de



Organiseer

deelnemen,

de

communicatie

rondom

het

invulling van het programma en zorgt ervoor dat jullie

evenement richting cliënten, ouderen in de

als

wijk en lokale nieuwsbladen.

organisatie

een

gezellige

middag

kunnen

organiseren. En dit met maar één doel: het realiseren
van veel lachende gezichten

Wat kun je van DoSocial verwachten?
Voor een Muzikale Bingo kan DoSocial het volgende
voor je organisatie betekenen:


Wij bieden een draaiboek en een
projectplanning aan ter ondersteuning van de
organisatie van het evenement



Wij bieden 2 à 3 vrijwilligers aan die kunnen
helpen op de dag van het evenement



Om jullie evenement een extra feestelijk tintje
te geven stelt DoSocial de volgende items
beschikbaar:
Muzikale Bingoman (2,5 uur)
Bingoprijzen

Stichting DoSocial

Stichting DoSocial

is een netwerk van mensen

en

dat

bedrijven

zich

inzet

voor

welzijnsinitiatieven in en rondom de zorg. Niet
alleen met geld, maar vooral ook met expertise,
sociale uren, middelen en vooral hart. Samen
met

medewerkers

van

zorgorganisaties

en

partners initiëren en ondersteunen wij schaalbare
activiteiten

die

maximaal

bijdragen

aan

het

sociale welzijn en klein geluk van kwetsbare
ouderen. Dit kunnen eigen DoSocial activiteiten
zijn of al bestaande of nieuwe initiatieven uit de
markt, zowel klein als groot. Dit doen we door de
inzet van mensen, tijd expertise, netwerk en
middelen.

Interesse? Neem voor meer informatie en een
uitgebreid draaiboek ‘Hoe organiseer ik een Muzikale
Bingo’, contact op met bedrijfsbureau@dosocial.nl
Veel plezier. Wij zijn ervan overtuigd dat je
initiatief veel lachende gezichten oplevert!

