Uit Neos Actueel 6-10-2017
Verenigingsleven biedt een antwoord op de Grote Levensvragen van 75-plussers
Hartelijk dank om met meer dan 400 bestuursvrijwilligers - binnen de
24 uur - deel te nemen aan onze mini-enquête vorige week! En wat
blijkt? Neos speelt een centrale rol in het leven van onze bestuurders.
De resultaten schreven we neer in een persbericht dat naar
verschillende media werd gestuurd. Jan Hautekiet pikte dit persbericht
op en gaf directeur Martin De Loose één minuut om erover te vertellen
in Hautekiet op Radio 1. Lees er ook meer over in het volgende Neos
Magazine.

De 'I LOVE NEOS'-stickercampagne draait op volle toeren
De stickeractie loopt volop en is een succes! We kregen al heel wat
aanvragen om stickers bij te bestellen en te leveren. Dat doen we
natuurlijk met veel plezier en daarom vulden we onze voorraad aan.
Stickers kosten nog 0,10 euro per exemplaar.

Elvis, de musical
We vernamen dat Live Nation al startte met de ticketverkoop voor hun
avondvoorstellingen van Elvis, de musical. Er zijn echter redenen
genoeg om deze voorstelling met Neos bij te wonen: Zo reserveerde
Neos het volledige Ethias Theater van Hasselt en het Kursaal van
Oostende voor haar leden (aangenaam Neos-gezelschap verzekerd),
kozen we voor namiddagvoorstellingen (15u), bieden we zeer gunstige
tarieven aan (30 en 38 euro per ticket) én kan een ticket als vanouds
gecombineerd worden met busvervoer en een verzorgde koude
schotel. Meer info volgt later, als we de inschrijvingsprocedure op gang
trappen. Voorzitters en secretarissen, hou alvast de culturele update in
de gaten!

Internationale dag van de ouderen – Vlaamse Ouderenraad roept minister De
Croo op tot actie
Ouderen zijn nog te vaak een blinde vlek in het ontwikkelingsbeleid
en daarom moet de federale regering sterker inzetten op sociale
bescherming van deze bevolkingsgroep. Dat zeggen de Vlaamse
Ouderenraad, de ouderenverenigingen (waaronder Neos) en
ontwikkelingsorganisaties FOS, Wereldsolidariteit en TRIAS naar
aanleiding van de internationale dag van de ouderen op 1 oktober.
Ze roepen minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De
Croo op om stappen te nemen om internationaal de aandacht te
vestigen op de kwestie en die lijn ook door te trekken in het
Belgisch ontwikkelingsbeleid.

Tip: Neos-ambassadeurs

Opmerkelijke en originele ledenwervingsaanpak gespot bij Neos
Koksijde! De club vaardigt ‘Neos ambassadeurs’ af. In lokale
verenigingen en sportclubs waarvan ze zelf lid zijn (vb tennis- of
wandelclub), voeren ze campagne. Verder werken ze volop met
de Neos-stickers: wie ermee gezien wordt, krijgt een Neos
Koksijde-keukenhanddoek cadeau. Leuk!

Drinken voor het goede doel

Neos West-Vlaanderen blijft de clubs aansporen kurken te sparen.
Die worden afgeleverd bij de instelling ‘Marienstede’ te Dadizele
waar enkele gebruikers ze verwerken tot herbruikbaar
isolatiemateriaal. Gekoppeld aan een bestuursbijeenkomst kon de
raad van bestuur zien hoe de organisatie te werk gaat en via diverse
initiatieven zorgt voor een zinvolle tijdsinvulling van de gebruikers.

