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Stichting CliniClowns
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Nederland
Wij stoppen niet tot we alle zieke en kwetsbare mensen in Nederland hebben versterkt
met een zorgeloos moment.

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Mensen met dementie en kinderen die ziek zijn of een beperking
hebben zijn vaak eenzaam, angstig en verdrietig. Een zorgeloos
moment met CliniClowns zorgt voor afleiding en plezier. Dat laat
zorgen, angst en stress even naar de achtergrond verdwijnen.

Het mooiste resultaat is heel persoonlijk. Een kind dat een operatie
met vertrouwen tegemoet gaat na een bezoek van de CliniClowns;
de opluchting van ouders die hun kind sinds maanden weer zien
lachen of iemand met dementie die voor het eerst in jaren haar naam
weer zegt …

Toon cijfers over het jaar

2020

Dit gaven we uit in 2020

Dit willen we bereiken
Wij stoppen niet tot we alle zieke en
kwetsbare mensen in Nederland
hebben versterkt met een zorgeloos
moment.

€ 14.815.827

Maatschappelijk doel

73%

Werving

23%

Beheer en
administratie

4%

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. We spelen in bijna alle
ziekenhuizen met een kinderafdeling,
de psychiatrie, revalidatieklinieken,
hospices en speciale scholen.
2. We spelen online in de CliniClowns
App.
3. De CliniClowns gaan op bezoek bij
mensen met dementie in
verzorgingshuizen.

€ 10.781.370

(Directe) dienst- en
hulpverlening

78%

Voorlichting en
bewustwording

22%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2020

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2020

Via eigen fondsenwerving bij
particulieren, bedrijven,
loterijorganisaties en andere
organisaties zonder
winststreven.

€ 15.095.992

€ 9.334.956

Particulieren

91%

Continuïteitsreserve
52%

Bedrijven

5%

Bestemmingsreserves
48%

Loterijen

4%

Organisaties
zonder
winststreven

0%

Verkopen en
overig

0%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2020

Medewerkers

107 fte

Vrijwilligers

115

Sector

Welzijn

Doelgroepen

Kinderen, Ouderen, Mensen met een beperking
en Patiënten

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

