CBF-Erkenningspaspoort

Europa Kinderhulp
Tover een glimlach op het gezicht van een kind - word vakantieouder!

Sinds 1 januari 2001

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Europa Kinderhulp ziet het als haar taak om bijstand te verlenen aan
kinderen die in of onder moeilijke omstandigheden leven, ongeacht
nationaliteit, ras en levensbeschouwing. Al bijna 60 jaar hebben wij
als doel het verzorgen van een onvergetelijke vakantie van ongeveer
2 weken.

Blije gezichten van kinderen én vakantiegezinnen.

Toon cijfers over het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
In de afgelopen jaren hebben een
dalende trend in de aanmeldingen
van vakantiegezinnen geconstateerd.
In het komende jaar willen we
nadenken hoe we beter aansluiten bij
het aanbod van gezinnen. Helaas is
het ons toch niet gelukt om de
dalende trend af te remmen voor
2019

€ 131.246

Maatschappelijk doel

62%

Beheer en
administratie

34%

Werving

4%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Medio 2019 is er een nieuwe PR
commissie actief geworden. de inzet
voor 2021 is om FB, Instagram,
twitter, YouTube e.d. actief te
gebruiken.
2. Organisatorisch hebben we een
grote slag gemaakt er zijn 4 grote
regio's : Noord, Oost, Zuid en West
gevormd ,die beter samen werken.
3. In 2017 is er een grote
inventarisatie geweest wat de
knelpunten waren. Nu kunnen we
concluderen dat we voor 2020 op de
goede weg zijn.

€ 82.016

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

Voor een groot deel zijn we
afhankelijk van donaties en
schenkingen. Verder betalen de
Uitzendende Organisaties van
de kinderen, per kind een
bepaald bedrag. We zijn een
echte vrijwilligers organisatie en
maken zo min mogelijk kosten.
EKH ontvangt geen subsidies.

€ 99.633

€ 351.491

Particulieren

50%

Continuïteitsreserve
56%

Organisaties
zonder
winststreven

50%

Overige
reserves

36%

Bestemmingsfondsen
8%

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

Medewerkers

0

Vrijwilligers

178

Sector

Welzijn

Doelgroepen

Algemeen publiek

Actief in

6 landen

Ga naar de website van het goede doel

