
KERNGROEP

- 5/6 pla�ormleden
- maandelijks overleg
- ini�a�ef themacafé, rijk in je wijk, thuiscafé, de Tas
- denktank nieuwe en alterna�eve ini�a�even 
- algemeen verantwoordelijk reilen en zeilen
- beleid en voortbestaan
- jaarlijks evalueren (klopt het nog wat we doen,
  wat vraagt deze �jd van ons etc.)

THEMACAFE

- themacafé in de Bethel
- thuiscafé met 4 personen
- bedenken en uitvoeren thema’s
- regelen Bethel
- uitnodigingsmail, agenda website
- beheer onlinecafeapp
- opbouwen en opruimen

ADMINISTRATIE, PR & FINANCIEN

- mail, alle in en uitgaande
- website, nwe leden, ac�viteiten etc
- beheer appgroepen
- ledenadministra�e, welkommail
- PR
- externe contacten/ini�a�even
- kasbeheer 

WIJZEN

- grandméres
- advies en vraagbaak
- (on)gevraagd meedenken
- inspringen bij nood
- archief

WELKOMGROEP

nieuwe leden:
- verwelkomen
- introduceren
- omkijken naar

ACTIVITEITEN

- ac�viteiten door en voor leden
- beheer ac�viteiten app 
- vraagbaak nieuwe ac�viteiten
- verdiepingsgroepen
  (bijhouden wachtlijst)
 

organisa�e en visie slimme senior 2022

september 2022

RIJK IN JE WIJK
(in ontwikkeling)

- ontmoeten op wijkniveau
- zorgen voor elkaar
- 1 a 2 coördinatoren per wijk:
   Segbroek
   Centrum eo
   Scheveningen eo
   Loosduinen eo

BARGROEP

- inkoop
- bar en keukenbeheer
- kas
- coördina�e maal�jden
  VASTE ACTIVITEITEN o.a.

Not out 
de Prael 
vuilju�en
groene senior
fietsen
mannengroep 
wandelen 
klaverjassen 

INCIDENTELE ACTIVITEITEN

divers, veranderlijk, variabel

Slimme Senior is een Haags pla�orm van 55-plussers die hun toekomst in eigen hand nemen. 
Zo goed en zinvol mogelijk in het leven (blijven) staan is ons doel. We willen omkijken naar elkaar, 
nieuwe vrienden maken, elkaar versterken, blij maken, inspireren en onze zorgen en deskundigheid delen. 
Slimme Senioren ze�en hun talenten in voor henzelf en voor anderen (maar zijn geen zorg of hulpverleners). 
Vanuit eigen behoe�e en op vrijwillige basis ini�ëren we zelf ac�viteiten om elkaar te ontmoeten. 
Dat gebeurt in het maandelijkse themacafé en op vele andere plekken. Van, voor en door elkaar dus!

BESTUUR STICHTING

- voorzi�er
- secretaris
- penningmeester
- financieel en juridisch 
   eindverantwoordelijk
- jaarverslag
- financieel jaarverslag


