CBF-Erkenningspaspoort

Haarwensen
Haarwensen schenkt haarwerken aan kinderen die, door medische behandelingen of
een andere vorm van alopecia hun eigen haar verliezen.

Sinds 1 januari 2015

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks verliezen honderden kinderen door medicatie, een vorm
van alopecia of een medische ingreep (gedeeltelijk) hun haar. Niet
iedere ouder is in de financiële positie om een haarwerk voor
zijn/haar kind aan te schaffen. Hierdoor zijn de kinderen zichtbaar
kaal.

Haarwensen heeft in de afgelopen 12 jaar al meer dan 1650
kinderen blij gemaakt met een kosteloos haarwerk gemaakt van echt
haar.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Met een kaal hoofd zijn de kinderen
voor de buitenwereld een patiënt. Dit
heeft voor veel kinderen grote invloed
op hun zelfvertrouwen. Haarwensen
wil deze kinderen hun zelfvertrouwen
terug geven en ervoor zorgen dat zij
niet altijd zichtbaar een patiënt zijn.

€ 248.599

Maatschappelijk doel

67%

Beheer en
administratie

18%

Werving

15%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel

€ 166.963

1. Door het verstrekken van gratis
haarwerken gemaakt van echt
haar.
2. Door het aanbieden van
professionele begeleiding in de
zoektocht naar een geschikte
oplossing.

Aankoop en beheer

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Vrijwilligers, bedrijven en
particulieren zetten zich op
verschillende manieren voor
Haarwensen in, met als doel
geld voor de doelstelling in te
zamelen.

€ 156.944

€ 463.353

Bedrijven

55%

Continuïteitsreserve
54%

Particulieren

37%

Bestemmingsreserves
46%

Organisaties
zonder
winststreven

7%

Verkopen en
overig

1%

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

Medewerkers

2 fte

Vrijwilligers

100

Sector

Welzijn

Doelgroepen

Kinderen en Patiënten

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

