
   Stappenplan programma versturen 

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

 

Stappenplan maandelijks programma versturen OC’S en Ridderspoor 

 

1. De OC’S en Ridderspoor maken het programma en voegen foto’s toe. 

2. De OC’S en Ridderspoor controleren zelf of de datums kloppen en of er spelfouten in zitten. 

3. De OC’S en Ridderspoor kunnen het programma naar secretariaat sturen voor een laatste 

controle. 

4. Er wordt een Excel lijst met de relaties gemaild (let op: jullie krijgen elke maand een nieuw 

bestand relatiebeheer i.v.m. de aanpassingen van de relaties). 

5. De OC’S en Ridderspoor versturen voor de 1e van de maand het programma (in PDF) naar alle 

deelnemers/1e contactpersonen en naar de casemanagers en poh. (let op: verstuur de e-

mailadressen echt altijd in BCC).  Dit ivm privacy!!!!  

6. Secretariaat verstuurt het programma naar de overige relaties ,per post naar de mensen die 

geen e-mail adres hebben, en naar Edwin voor op de website. 

7. Mochten er e-mail adressen terug komen met een foutmelding, graag doorgeven aan 

secretariaat@kingarthurgroep.nl 

 

Hieronder een voorbeeld  hoe het programma verstuurt wordt naar de deelnemers/relaties: 

Goeden dag beste mensen, 

In de bijlage vindt u het programma voor de maand April. We hebben al enkele dagen van het mooie 

lenteweer kunnen genieten en we hopen dat in april natuurlijk voort te kunnen zetten met leuke 

activiteiten. 

Zo gaan we weer met een kraam op de Koningsmarkt staan. Wellicht heeft u nog spulletjes die wij 

mogen gaan verkopen om onze activiteitenpot weer aan te vullen. 

Dan hebben we op eerste Paasdag een paas bingobrunch met mooie prijzen georganiseerd voor 

deelnemers en hun mantelzorger/partner. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Wilt u zo 

vriendelijk zijn om nog aan te geven of u wel komt mee brunchen? 

Met mooi weer is het ook mogelijk om met de duo-fiets erop uit te gaan. Als u graag met uw naaste 

zou willen fietsen en gebruik zou willen maken van de duo-fiets dan kunt u deze lenen bij oc Soest. 

Wel graag even aangeven opdat wij de fiets voor u kunnen reserveren. 

Tevens wil ik u wijzen op onze wekelijkse wandelclub op woensdag- en vrijdagmiddag. 

Voor nu wens ik u allen een heel fijn en mooi weekend. 

 

 

mailto:secretariaat@kingarthurgroep.nl

