
www.goudendagen.nl

De kracht  
van Gouden 
Dagen

 

Gouden Dagen werkt. We zetten 

in op lokale netwerken waarin 

mensen die iets voor ouderen  

willen doen elkaar kunnen vinden. 

We werken samen met ouderen- 

organisaties met een buurtfunctie 

(vaak zorg- en/of welzijnsinstellin-

gen) en bundelen de krachten  

van iedereen die gelooft dat  

aandacht voor ouderen belangrijk 

is ... vrijwilligers, organisaties,  

bedrijfsleven, donateurs.

We willen dit op zoveel mogelijk 

plekken in Nederland doen.  

Bent u een ouderenorganisatie 

met een buurtfunctie? 

 

Kijk dan op  
www.goudendagen.nl Aandacht voor  

ouderen
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Stichting Gouden Dagen

Rembrandtlaan 22E

3723 BJ  Bilthoven

T 030 633 14 98

E info@goudendagen.nl

IBAN  NL 67 RABO 0149 0978 40



U kunt deze kaart terugsturen naar het adres op de  
achterzijde van dit formulier. De Wet Bescherming  
Persoonsgegevens is van toepassing op uw gegevens.Aandacht voor ouderen? Ga naar www.goudendagen.nl

Gouden Vrijwilliger
Wil jij echt iets doen? Als Gouden Vrijwilliger zijn er  

legio mogelijkheden, zelfs in je eigen woonplaats.  

Bijvoorbeeld:

• Helpen bij een Gouden Koffiemoment

• Een wens vervullen

• Halen en brengen

• Helpen bij Gouden Maaltijden: koken en/of serveren

• Met ouderen de natuur in

• Meegaan met culturele uitstapjes

• Gewoon een gezellig praatje maken

Het is een klein deel van je tijd, maar geeft grote  

dankbaarheid! Meer informatie of je aanmelden?  

Ga naar www.goudendagen.nl/vrijwilliger

Gouden Partner
Heeft u menskracht, producten, geld of communicatie-

kracht waarmee u iets voor de ouderen in uw werk- 

gebied óf in Nederland wilt doen? Alle hulp en steun  

is welkom, of het nu eenmalig of structureel is.  

Kijk voor meer informatie op www.goudendagen.nl/ 

samenwerking

Gouden Donateur
Als iemand niet meer mobiel is, veel mensen om  

zich heen heeft verloren en/of qua gezondheid  

slechter wordt, worden mooie momenten zeldzaam. 

Helpt u ons om deze momenten voor zoveel mogelijk 

ouderen mogelijk te maken?

Dank voor uw steun! Vul onderstaand donateurs- 

formulier in, gebruik het formulier op onze website 

(www.goudendagen.nl/doneer) of doneer via  

u eigen bank (IBAN NL 67 RABO 0149 0978 40  

t.n.v. Stichting Gouden Dagen).

Ik steun Gouden Dagen .........................................................

(locatie invullen indien van toepassing)

  € 5,- / mnd   € .................. anders / eenmalig

  € 10,- / mnd   € .................. anders / mnd

Voorletters ................... Achternaam ..........................................

Straat ................................................................ Huisnr. ..............

Woonplaats .......................................... Postcode ......................

E-mail ............................................................................................

Telefoonnr. ...................................................................................

IBAN rek. nr. .................................................................................

Geboortedatum .................................... Datum ..........................

Handtekening ..............................................................................

Gouden Dagen
Stichting Gouden Dagen is het goede doel voor ouderen. 

Wij zijn er voor alle ouderen in Nederland, óók voor  

ouderen die zelfstandig wonen (92 procent!). Hiermee 

willen we inzetten op het voorkomen en bestrijden van 

eenzaamheid bij het ouder worden. Wij richten ons op 

alle gemeenten in Nederland. Ook de uwe. Want door 

lokaal actief te zijn, zijn we afgestemd op de buurt én 

dichtbij. Wij zorgen voor een lokaal netwerk waarbij 

vrijwilligers, bedrijfsleven, lokale organisaties en  

donateurs zorgen voor duizenden mooie activiteiten. 

Structureel, het hele jaar door!

Gouden Dagen  
 
voor u
Gouden Dagen is gezelligheid, elkaar regelmatig  

ontmoeten, herinneringen ophalen en (samen) genieten. 

Mooie activiteiten, met een Gouden randje. Goed  

georganiseerd én dicht bij u in de buurt. Wij nodigen  

u graag uit!

✁


