CBF-Erkenningspaspoort

Artsen voor Kinderen
De verbetering van kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met een chronische
ziekte of beperking.

Sinds 1 juli 2003

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Artsen voor kinderen heeft als doel het bevorderen van kwaliteit van
leven van kinderen en jongeren met een chronische ziekte of
beperking door middel van het opzetten van praktische en
vernieuwende projecten, gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek.

De internetpolikliniek Cyberpoli (www.cyberpoli.nl) telt nu 25
chronische aandoeningen, meer dan 1 miljoen bezoekers en 140
deskundigen. Fitkids helpt jaarlijks tot 5000 kinderen om fysiek fitter
en mentaal sterker te worden en (weer) plezier te krijgen in sporten
en bewegen.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Online informatie over chronische
ziektes, contact met lotgenoten en
antwoorden op vragen door een
deskundig medisch panel .
Aanbieden van een geprotocolleerd
fitness- en oefenprogramma bij
kinderfysiotherapeuten in heel
Nederland om fysiek fitter en mentaal
sterker te worden

€ 552.862

Maatschappelijk doel

87%

Beheer en
administratie

8%

Werving

5%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. De Cyberpoli, een online en
interactieve ontmoetingsplaats
voor kinderen en jongeren met
een chronische ziekte.
2. Fitkids, hét fitness- en
oefenprogramma voor kinderen
met een chronische ziekte of
beperking

€ 479.380

(Directe) dienst- en
hulpverlening

83%

Voorlichting en
bewustwording

17%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

Stichting Artsen voor Kinderen
ontvangt geen
overheidssubsidies of steun van
loterijen. Dat betekent dat
Artsen voor Kinderen
afhankelijk is van donaties,
sponsors en samenwerkingen.

€ 482.830

€ 255.104

Organisaties
zonder
winststreven

76%

Bedrijven

20%

Verkopen en
overig

4%

Particulieren

0%

Bestemmingsfondsen
55%
Continuïteitsreserve
45%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018

Medewerkers

3 fte

Vrijwilligers

140

Sector

Welzijn

Doelgroepen

Chronisch zieken, Kinderen, Jongeren, Mensen
met een beperking en Patiënten

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

