
PERSBERICHT: Shine Social Club wint wedstrijd “Een goed Thuis in Zuid” 

Amsterdam, 30 oktober 2019 – Gisteravond heeft de app Shine Social Club in het 

Amsterdamse CIRCL op de ZuidAs de wedstrijd “Een goed Thuis in Zuid” gewonnen die 

het Stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam heeft uitgeschreven. 

“Shine Social Club", zoals de app heet, was genomineerd door stadsdeel Amsterdam-Zuid als 

finalist in de wedstrijd ‘Een goed Thuis in Zuid’. De Amsterdamse ondernemers Jonathan 

Salomon en Alon Ben Joseph hebben afgelopen maanden samen een ‘social impact’-app 

ontwikkeld dat oudere volwassenen (60 plussers) helpt om met gelijkgestemden in de buurt in 

contact te komen om samen leuke dingen te gaan doen. 

START-UP 

Beide ondernemers hebben een enorme passie voor ondernemerschap, mensen en technologie. 

Het idee voor dit initiatief is ontstaan bij beide ondernemers toen zij hun ouders zagen 

evolueren van werkende professionals naar gepensioneerden die veel vrije tijd hadden en 

leuke dingen wilden gaan doen met gezellig mensen. 

WAAROM 

Als je ouder wordt is het moeilijk om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe vrienden te 

maken. 

WAT 

Het idee achter Shine Social Club is om volwassen (60+ jaar) een platform te geven waar ze 

hun sociale netwerk kunnen vergroten en verrijken en betekenisvolle interacties te hebben met 

gelijkgestemden (niet zomaar iedereen!). 

HOE 

Een platform dat mensen koppelt aan de hand van gelijke behoeften en interessen wat aan de 

achterkant aangestuurd wordt door onze in-huis ontwikkelde Machine Learning model. 

DE ONDERNEMERS 

Salomon (1978) is geboren in Amsterdam en werkt in de high-tech sector. Ben Joseph (1979) is 

geboren in Amsterdam, woont met zijn gezin in Amsterdam en is van oorsprong een juwelier en 

internetondernemer. De vriendschap is ontstaan toen beide zijn begonnen met hun studie aan 

de Universiteit van Amsterdam en hebben in het verleden meerdere projecten samen opgezet. 

DE APP 

De app is gratis te downloaden voor zowel Android en Apple tablets en smartphones via: 

https://links.shinesocial.club/download of de desbetreffende app stores door te zoeken op 

"Shine Social Club". 

- EINDE-  

Noot voor de pers, niet voor publicatie: Wilt u meer informatie in tekst en/of beeld over de 

Shine Social Club, neem dan s.v.p. contact op met: Alon Ben Joseph, alon@mokum.tech en/of 

020 – 260 2100. 
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mailto:alon@mokum.tech

