CBF-Erkenningspaspoort

Dutch American Police
Sinds 1 oktober 2016

Department
Onze 100% vrijwilligers stichting zet zich met hart en ziel in voor kinderen/jongeren met
een chronische/terminale ziekte en/of beperking.

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Het verbeteren van welzijn, welbevinden en mentale weerbaarheid
van kinderen en/of jongeren met een chronische/terminale ziekte
en/of (verstandelijke) beperking.

Wij krijgen regelmatig van ouders/verzorgers te horen dat onze
activiteiten veel positieve impact hebben op het kind en de (mentale)
weerbaarheid daarvan. De rol van 'Hulp-Officer van de DAPD' biedt
een houvast waaraan de kinderen zich optrekken en waaruit zij
kracht putten.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Dat de kinderen en jongeren uit de
doelgroep en hun gezin een prachtig
moment/dag krijgen welke positieve
energie geeft en daarnaast hun
(mentale) weerbaarheid kunnen
versterken door hun innerlijke kracht
aan te spreken middels
gebruikmaking van fantasie en
visualisatie.

€ 45.770

Maatschappelijk doel

96%

Werving

3%

Beheer en
administratie

1%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Het verzorgen of ondersteunen
van (individuele) wensdagen en
evenementen voor de doelgroep.
2. Het plaatsen van het kind/de
jongere in een 'heldenrol'
waaraan zij zich kunnen
optrekken middels re-enactment.
3. Aandacht vestigen op de positie
van kinderen/jongeren in de
doelgroep.

€ 44.020

Recreatie, sport en
wensvervulling

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Een groot gedeelte van de
kosten wordt door de
vrijwilligers zelf gedragen uit
hun privégelden. Daarnaast
doen wij graag een beroep op
donateurs, sponsors en
ondersteuningsfondsen.

€ 46.968

€ 14.173

Verkopen en
overig

91%

Particulieren

9%

Overige
reserves

100%

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

Medewerkers

0

Vrijwilligers

17

Sector

Welzijn

Doelgroepen

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

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

