
Welkom! 



Neos, Netwerk van 
Ondernemende Senioren 

 NETWERK: verwijst naar de samenwerking 
en inzet van senioren voor elkaar 

 VAN: het zijn de leden en bestuursleden 
die de vereniging maken 

 ONDERNEMENDE: duidt op het actieve 
aspect, het van aanpakken weten én 
vormt de link met UNIZO 

 SENIOREN: de meeste senioren blijven dit 
woord als aanspreektitel verkiezen 



HISTORIEK & FOCUS 

 1980 CRM 

 2005 Neos 

 In de schoot van UNIZO en Markant 
 
Inmiddels 33.000 leden verspreid over 209 afdelingen  
           
Neos als sociaal-culturele vereniging met de nadruk op 

 Ontmoeting 

 Cultuur 

 Maatschappelijk engagement 

 Educatie  



NEOS NATIONAAL EN 
PROVINCIAAL 

 Democratische samenstelling 
 Ondersteuning plaatselijke clubs 

 Begeleiding - ondersteuning van plaatselijke 
afdelingen 

 Opleiding – info aan bestuursleden 
 Ondersteunende programma-initiatieven (vnl. 

grotere culturele manifestaties + gerichte 
programmatie …)  

 Werkgroepen 

 



NEOS NOOIT VERAF 

LOKAAL 

De werking van Neos is gestoeld op de lokale club. 

 Gezellige bijeenkomsten, leerrijke uitstappen, boeiende reizen, 
voordrachten, feesten,… Ze worden in de eigen gemeente 
georganiseerd.  

 

DE CLUB ALS VERTREKBASIS 

Vanuit de eigen gemeente vertrekken we ook samen voor een 
dagje cultuur, toerisme, sport,… 



NEOS GEDRAGEN DOOR 
VRIJWILLIGERS 

In elke plaatselijke club is een bestuursploeg van 
vrijwilligers actief. Zij zijn een persoonlijk 
aanspreekpunt voor de leden, voelen perfect aan wat 
de leden willen en spelen daar naadloos op in. Neos-
bestuursleden worden ondersteund door een 
nationaal secretariaat met 14 beroepskrachten. 

 



VOOR WIE? 



VOOR WIE? 
 Voor ALLE SENIOREN DIE 

 volop willen genieten 

 actieve meerwaardezoekers zijn 

 over een brede belangstelling beschikken 

 ervan houden om nieuwe mensen te ontmoeten en 

gezellig samen te zijn 

 



VOOR UW VRIJGEKOMEN TIJD  
LEGGEN WE DE LAT HOOG 



NEOS KIEST VOOR CULTUUR 



CULTUUR – EEN GREEP UIT HET AANBOD 

- Ballet Béjart 

- Festival van Vlaanderen  

- Weense concerten (Bozar, 
deSingel,…)  

- Kleinkunst  

- In de schaduw van Toon 
Hermans  

- Opera in de Cinema  

- Dollymentaire  

- Cirque Du Soleil  

- Musical ‘14-’18  

- War Horse  

- Albert I (Kasteel de Merode, 
Westerlo)  

- Festivaria 

- The Great Pretenders 

- The Night of the Proms … 



NEOS DRAAGT CULTUUR  
HOOG IN HET VAANDEL 

Kwaliteit en maatwerk zijn sleutelbegrippen. Dit betekent: 

 georganiseerd vervoer 

 de beste tickets aan de beste voorwaarden 

 … 
 



NEOS KIEST VOOR VORMING 



VOORDRACHTEN 

Boeiende voordrachten, films, toelichtingen door tal van 
bekende en deskundige gastsprekers in je eigen gemeente  
 

 



Stadsbezoeken – bedrijfsbezoeken – begeleide reizen - … 



NEOS KIEST VOOR BEWEGING 

Niet alleen fietsen maar ook  
skiën, dansen, wandelen, … 



MAAR BOVENAL … 
ONTSPANNING EN GEZELLIGHEID TROEF 



COMMUNICATIE 

Club - leden 

 Nieuwsbrief/uitnodiging van de afdeling 

 

Neos nationaal secretariaat - bestuursleden 

 Neos Actueel: digitale  nieuwsbrief voor bestuursleden 

 

Neos – leden – kandidaat leden 

 Neos Magazine: driemaandelijks ledenblad 

 Website: www.neosvzw.be  

 Sociale media: facebook 

 

 
 

http://www.neosvzw.be/
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