DoSocial – Silverrally

.

Waarom een Silverrally?
Even uit de routine van alledag en gezellig met elkaar
op stap. Een rondrit door je eigen stad of
geboortestreek en samen herinneringen ophalen. Dát
is wat de Silverrally inhoudt. De Silverrally is een
initiatief van DoSocial waar ouderen een fantastische

Hoe werkt het?
Een Silverrally neemt een groot deel van de dag in
beslag. DoSocial helpt je graag met de invulling van
het

programma

en

zorgt

ervoor

dat

jullie

als

organisatie een gezellige dag kunnen organiseren voor
eigen bewoners en ouderen uit de buurt.

dag aangeboden krijgen, door met auto’s van
vrijwilligers en nostalgische voertuigen een route te



rijden langs voor hen bekende hotspots in hun
geboortestreek. De dag eindigt met een gezellige

evenement en vorm een projectgroep


lunch op een bijzondere locatie.
De Silverrally is een mooie samenwerking tussen
gemotiveerde medewerkers, zorgprofessionals en
kwetsbare ouderen. Teamwork waar het enthousiasme
vanaf spat met als doel: heel veel lachende gezichten
op deze prachtige dag.

Zorg dat iemand intern eigenaar wordt van dit
Maak

een

afspraak

met

DoSocial

om

ervaringen en expertise op te halen


Bepaal

de

deelnemers/doelgroep

van

het

evenement en stem een datum af


Bepaal het programma op basis van draaiboek
en tips vanuit DoSocial



Inventariseer het aantal deelnemers

Wat kun je van DoSocial verwachten?

Stichting DoSocial

Voor een Silverrally kan DoSocial het volgende voor je

Stichting DoSocial is een netwerk van mensen en

organisatie betekenen:

bedrijven dat zich inzet voor welzijnsinitiatieven in
en rondom de zorg. Niet alleen met geld, maar





Wij bieden een draaiboek en een

vooral ook met expertise, sociale uren, middelen

projectplanning aan ter ondersteuning van de

en vooral hart. Samen met medewerkers van

organisatie van het evenement

zorgorganisaties

Om jullie evenement een extra feestelijk tintje

ondersteunen

te geven stelt DoSocial in overleg het volgende

maximaal bijdragen aan het sociale welzijn en klein

beschikbaar:

geluk van kwetsbare ouderen. Dit kunnen eigen

en

wij

partners

schaalbare

initiëren

en

activiteiten

die

DoSocial activiteiten zijn of al bestaande of nieuwe
Aantal chauffeurs tijdens de dag

initiatieven uit de markt, zowel klein als groot. Dit

Aantal helpende handen tijdens de dag

doen we door de inzet van mensen, tijd expertise,

Invulling 1 tussenstop

netwerk en middelen.

Interesse? Neem voor meer informatie en een
uitgebreid draaiboek ‘Hoe organiseer ik een
‘Silverrally’, contact op met
bedrijfsbureau@dosocial.nl

Veel plezier. Wij zijn ervan overtuigd dat je initiatief
vele lachende gezichten oplevert!

