CBF-Erkenningspaspoort

De Liedjesfabriek
Zoveel mogelijk kinderen, die een steuntje in de rug nodig hebben, een muzikale
oppepper bezorgen

Sinds 1 december 2015

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Veel kinderen in Nederland maken een moeilijke tijd door omdat ze
langdurig ziek zijn. Wij bezoeken deze kinderen in ziekenhuizen of
thuis met als doel het bieden van een plezierige en zinvolle muzikale
afleiding én een blijvende herinnering.

We zijn in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een gewaardeerde partner van
alle academische kinderziekenhuizen en vormen een vast onderdeel
van de activiteiten. Dat is erkend met de toekenning van de Paul van
Vliet Award door UNICEF Nederland in 2018 .

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Onze intentie is dat ernstig zieke
kinderen even vergeten dat ze ziek
zijn, omdat ze zo intensief met iets
anders bezig zijn. Onderzoek heeft
bewezen dat muziek maken hiervoor
de activiteit bij uitstek is. Het versterkt
lichaam en geest, wat kan helpen bij
herstel.

€ 143.407

Maatschappelijk doel

71%

Werving

18%

Beheer en
administratie

12%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Songwriting aan bed in
kinderziekenhuizen: samen met
kinderen 'vertalen' we hun eigen
verhaal in liedjes en videoclips.
2. Songwriting met een mobiele
studio bij zieke kinderen aan huis of
op een andere locatie.
3. Songwriting in een vakantiepark
voor families met ernstig zieke
kinderen.
4.

€ 101.181

Recreatie, sport en
wensvervulling

99%

Aankoop en beheer

1%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Sponsoring door bedrijven en
vermogensfondsen,
benefietacties door derden en
donaties.

€ 181.722

€ 167.375

Organisaties
zonder
winststreven

86%

Particulieren

10%

Bedrijven

4%

Verkopen en
overig

- 0%

Bestemmingsreserves
61%
Bestemmingsfondsen
27%
Overige
reserves

12%

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

Medewerkers

1 fte

Vrijwilligers

20

Sector

Welzijn

Doelgroepen

Kinderen, Jongeren en Patiënten

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

