
 

Samen op weg met Gouden Dagen …   

 

Gun ouderen in uw buurt een dag met een Gouden randje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gouden Dagen is… 

• Landelijk initiatief Fonds Sluyterman van Loo en 

RCOAK met lokale uitrol 

• Senioren blij maken met activiteiten die aansluiten bij 

hun behoefte 

• Vervullen van individuele wensen 

• Organiseren van collectieve activiteiten 

• Samenwerking (zorginstelling, vrijwilligers, sponsoren, 

bedrijven…) 

 

 



Waarom Gouden Dagen? 

• Minder budget voor welzijn: nadruk ligt op zorg 

 

• Meer ouderen (vergrijzing) 

 

• Eenzaamheid onder ouderen neemt toe 

 
 



Doelgroep 

• Senioren die er graag eens op uit willen en die zelf 

moeilijk de deur uit kunnen, of niet de financiële 

middelen hebben om dat te doen 

• Het gaat veelal om een herbeleving, of een nieuwe 

beleving, of entertainment, resulterend in een Gouden 

Dag 

• Wat voor velen zo gewoon is, is voor anderen de dag 

van hun leven. Voor de een betekent dit het doorbreken 

van lange dagen, voor de ander is het de enige manier 

om mensen te ontmoeten en voor weer een ander een 

unieke ervaring.  

 



De kracht van Gouden Dagen 

• Door opbouwen van netwerk, structureel werken aan 

welzijn 

 

• Vergroten van lokale betrokkenheid en samenhang 

 

• Delen van kennis en ideeën: wederzijdse inspiratie 

tussen de diverse deelnemende instellingen 



Gouden Dagen Heerhugowaard 

Organisatie Heerhugowaard  

 

• De Pieter Raat Stichting faciliteert lokale uitrol 

• Gouden Dagen Comité 

• Gouden Dagen stuurgroep 

• Gouden Dagen vrijwilligers 

• Gouden vrienden en donateurs 

 



Gouden Dagen Stuurgroep 

Martine, Irma, Frits, Marjet en Nel 



Gouden Dagen steeds meer 

landelijk in the picture… 

>>> 



23 april 2013, Heemskerk   



Kerstspecial Omroep Max december 2012 



Gouden Dagen jaarkalender 2013 

 

 

 

Gerealiseerd tot nu toe … 



 14 februari 2013: steuntje in de rug 



3 maart 2013: Westlands mannenkoor 





19 maart 2013: AFAS stadion 



… achter de perstafel … 



16 mei 2013: feest op het plein 





8 juni 2013: Rabo Fietssponsortocht  



300 euro in de kas voor Gouden Dagen! 



Mei/juni 2013: Droompark Molengroet 











21 juni 2013: Peduli Anak Bingo 



22 juni 2013: Mannenuitje 



 En de reis gaat naar ... 



Sail Den Helder! 





4 juli 2013: Museum Plus Bus 







Kunst op zijn kop  



22 augustus 2013: gouden dagje Aviodrome  

             dankzij de Peduli Anak Bingo! 



31 augustus 2013: gouden dagje Texel, 

ook dankzij de Peduli Anak Bingo! 





6 september 2013: Dolfinarium! 







Genieten van een mooie show … 



… en lekker veel humor 





Een mooie dag dankzij het steuntje in de rug van Univé! 



24 september 2013 Theater Cool:  

Jong Minder Jong  



Vooruitblik 2013… 

20 oktober : Familie Koper Koffieconcert in Theater Cool 

 

 

 



     7 november : Matchmarkt De Waaier; wij gaan voor 

weer voor een paar mooie matches in 2014! 



Vooruitblik Jaarkalender 2014 

 

 



Wordt verwacht … 

• 2 maart 2014: 

voor de 3e maal een kooroptreden gesponsord door Nuon 

Foundation in theater Cool 
 

 

 

 

• Zomerperiode: herhaling van de campingweken  

op Droompark Molengroet…? Wordt vervolgd! 

 



• Wederom een mannenuitje … 

 

 

 

• Dierentuin Blanckendaell incl. koffie en gebak! 



• Lions club Alkmaar en Gouden Dagen een goede 

match? Wordt vervolgd. 

 

 

 

 

 

• Oldtimerrit via Snijder Gerechtsdeurwaarders… 



Geldstromen 

     Voor niets gaat de zon op… naast een flinke dosis 

enthousiasme en liefdevolle inzet blijft de klinkende 

munt uiteraard onontbeerlijk 



Inkomsten Gouden Dagen 
• Donateurs    

vanaf € 6,00 per maand 

 

• Gouden Vrienden   

vanaf € 500,00 per jaar  

 

• Sponsors 

vanaf €  1.750,00 per jaar 

 

• Bedrijven en instellingen die incidenteel of elk jaar opnieuw 

activiteiten helpen organiseren, sponsoren of financieren 



Aan alle onze donateurs en vrienden: 



Last but not least … 

Heeft u nog wensen …? 



De wensboom… 

Nieuwe kick-off  …  vandaag! 



Individuele wensen via de wensboom 

 Vervullen van individuele wensen is de focus van 

Gouden Dagen 

 

 Elke maand één wensboomwens in vervulling! 

 

 Met inzet van vrijwilligers en comitéleden 

 

 Organisatie vanuit Gouden Dagen stuurgroep 

 

 



Blijf ons volgen! 

www.dprs.nl/goudendagen 

@pieterraat 



Einde presentatie, maar … 

So stay tuned 


