CBF-Erkenningspaspoort

CMTC-OVM
Het ondersteunen van mensen met CMTC en andere bloedvataandoeningen.

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

De CMTC-OVM organisatie biedt mensen met CMTC, en overige
bloedvat aandoeningen, een thuis. Wij bieden zowel patiënten als
families medische, psychologische en psychosociale steun. Wij
brengen mensen samen tijdens internationale activiteiten (incl.
medisch professionals).

Wij zijn trots op het feit dat wij patiënten en families hebben kunnen
helpen zoals door het regelen van een medische diagnose.
Patiënten uit de hele wereld (Australië, USA, Canada, Europa, ZuidAmerika, etc.) hebben wij concreet kunnen helpen en ook samen
kunnen brengen.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Ten eerste willen wij mensen met
CMTC en andere bloedvat
aandoeningen ondersteunen. Ten
tweede willen wij de zichtbaarheid
van onze organisatie verhogen
waardoor zowel patiënten/families als
zorgverleners ons snel kunnen
vinden met als doel snel en betere en
juiste zorg.

€ 49.214

Maatschappelijk doel

94%

Beheer en
administratie

6%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Wereldwijde conferentie in
Nederland.
2. Wereldwijde Familiedag in
Nederland.
3. Samenwerking medisch
specialisten (wij hebben een
internationaal team medisch
adviseurs). Genetisch onderzoek
naar de oorzaak van CMTC.
4. Website, social media, conferenties
bijwonen, netwerken, genetisch
onderzoek en nog veel meer!

€ 46.478

(Directe) dienst- en
hulpverlening

37%

Voorlichting en
bewustwording

33%

Lobby en
belangenbehartiging

30%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Ministerie VWS. ZonMW.
Contributie leden. Donaties.
Fondsenwerving met name voor
projecten.

€ 49.989

€ -3.547

Subsidies

87%

Particulieren

11%

Verkopen en
overig

1%

Overige
reserves

- 100%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019

Medewerkers

0

Vrijwilligers

50

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

Chronisch zieken, Kinderen, Ouderen, Algemeen
publiek, Mensen met een beperking en Patiënten

Actief in

25 landen

Ga naar de website van het goede doel

