
       Activiteiten 

 

King Arthur Groep is een samenwerkingsverband van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 

Hoe maak ik een gevarieerd programma? 

King Arthur Groep streeft gevarieerde en afwisselende programma’s na, waarbij steeds wordt 

gekeken naar de vraag van de klant (passend/maatwerk). 

Kortom: De activiteiten passen bij de interesses en leefstijl van de klant. 

We denken daarbij in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden en duurzaamheid als het gaat om 

de aanschaf van materiaal. 

Oproepjes in de krant voor knopen, stofjes, etc. dienen meerdere doelen. Het biedt ons de kans 

mensen kennis te laten maken met onze organisatie en onze deelnemers (taboe doorbreken). We 

stellen anderen in de gelegenheid iets voor een ander te kunnen betekenen. We bieden 

andersoortige projecten, want we verschillen hierin echt van andere organisatie. Ook bieden we een 

veel ruimer aanbod omdat we op de kleintjes letten en eerst kijken of we het op de kop kunnen 

tikken alvorens naar een winkel te snellen en het nieuw te kopen. 

Er zijn talloze voorbeelden van gerealiseerde projecten ter inspiratie. 

 

Wie stelt het programma op en hoe vaak 

Iedere begeleider stelt zelf voor zijn of haar dag het programma op. Onderling wordt afgestemd wie 

de gastvrouwen vraagt tijdig hun ideeën omtrent de maaltijd aan te leveren. Er zijn speciale 

activiteiten waarbij wijk en buurtgenoten kunnen worden uitgenodigd. Buiten naar binnen halen en 

andersom. 

Er is een beschrijving van het secretariaat beschikbaar over de deadlines voor het aanleveren van het 

programma bij het secretariaat en hoe je dit verstuurt naar de klanten, familieleden en de sociale 

kaart. Ken je dit document niet, mail naar secretariaat@kingarthurgroep.nl 

 

Hoe vaak organiseer ik een uitje en wat is het budget 

Voor de organisatie van uitjes vind je op Qurentis in de mapjes van de verschillende locaties de 

werkwijze (checklist). 

Voor een jaaruitje ga je op zoek naar sponsoring, organiseer je een verloting of verkoop je spullen. 

Voor een maandelijks of kwartaaluitje kun je een beroep doen op je activiteitenbudget (100 euro per 

maand). Dit budget is ook voor de aanschaf van materialen. 

 

Afhankelijk van de groepsgrootte komt er bij de organisatie heel wat kijken.  
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