CBF-Erkenningspaspoort

Enjoycleaningup Foundation
Het schoonmaken van onze directe leefomgeving en natuurgebieden in Nederland met
hulp van direct betrokkenen en de honden Joy en Bas.

Sinds 1 april 2020

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

We willen het probleem van zwerfafval oplossen maar ook zorgen
dat meer mensen zich verantwoordelijk voelen om hier zelf ook wat
aan te gaan doen.

We zijn mega trots dat Joy uitgeroepen is tot dier van het jaar 2018
maar ook op de strip in de Donald Duck en ons bezoek bij Mark
Rutte in Catshuis. Ook hebben we als relatief jonge stichting een
groot media bereik. We bereiken via onze social media kanalen veel
mensen.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Wij informeren burgers en geven
voorlichting op scholen en hopen
hiermee mensen enthousiast te
maken om een bijdrage te leveren
aan onze opruimacties op een
positieve en aaibare manier. We
werken hard om een mobiel
educatiecentrum, het Labratorium, te
realiseren.

€ 4.685

Werving

46%

Maatschappelijk doel

42%

Beheer en
administratie

12%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. We willen graag dat
hondenscholen de "Enjoycleaningup"
training aan honden gaan geven en
zo als ambassadeur het idee te
helpen uitdragen.
2. Door heel Nederland opruimacties
organiseren en voorlichting geven
met ooit ook het mobiele
educatiecentrum; het Labratorium
3. Publiciteit verwerven door
demonstraties te geven met Joy of
Bas, de opruimhonden met name op
scholen, beurzen en bedrijven.
4. Postieve media acties. Alles wat wij
doen moet sympatiek en aaibaar zijn
en veel van onze werkzaamheden
richten ons op socialmedia acties.

€ 1.971

(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

We zijn afhankelijk van
donateurs en giften. Wij geven
inspiratie sessie aan bedrijven
die daar een kleine vergoeding
voor betalen aan de stichting

€ 17.758

€ 13.868

Bedrijven

91%

Bestemmingsreserves
72%

Particulieren

5%

Overige
reserves

Verkopen en
overig

5%

28%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018

Medewerkers

0

Vrijwilligers

0

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

Dieren, Natuurgebieden, Jongeren, Milieu,
Wildlife en Oceanen

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

