CBF Erkenningspaspoort

CliniClowns
Bijdragen aan het welzijn van zieke en gehandicapte kinderen én mensen met dementie.

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

De kwaliteit van leven van zieke en gehandicapte kinderen staat
onder druk. Ze worden vaak geregeerd door de medische wereld en
voelen zich patiënt in plaats van kind. Ook mensen met dementie
hebben het zwaar; ze zijn vaak eenzaam en voelen zich niet gezien.

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 …

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit gaven we uit in 2017

Dit willen we bereiken
Door echt contact te maken en hun
verbeeldingskracht in te zetten
zorgen de CliniClowns voor
waardevolle geluksmomenten. Een
ontmoeting met een CliniClown heeft
effect: kinderen ervaren minder
stress en angst en mensen met
dementie bloeien op en voelen zich
weer gezien.

€ 13.695.410

19%

Maatschappelijk doel

77%

Wervingskosten

19%

Kosten administratie
en beheer

4%

77%

Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. De CliniClowns spelen in
nagenoeg alle Nederlandse
ziekenhuizen met een
kinderafdeling.
2. De CliniClowns spelen in
zorginstellingen en op speciale
scholen voor kinderen met een
beperking.
3. De CliniClowns spelen online in
de CliniClowns App via de
webcam.
4. De CliniClowns gaan op bezoek
bij mensen met dementie in
verzorgingshuizen.

€ 10.524.989
15%

85%

(Directe) dienst- en
hulpverlening

85%

Voorlichting en
bewustwording

15%

Dit waren onze inkomsten in 2017

€ 13.448.798

Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de
doelstelling

€ 8.540.325

10%

47%
53%

85%

Particulieren

85%

Bedrijven

10%

Loterijen

2%

Organisaties zonder
winststreven

2%

Overig

1%

Medewerkers

86 fte

Vrijwilligers

180

Sector

Welzijn

Actief in

Nederland

Continuïteitsreserve
47%
Nodig om risico’s af te dekken en aan
toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen.
Bestemmingsreserves 53%
Bestemming door het bestuur bepaald.

