CBF Erkenningspaspoort

Stichting Hoogvliegers
Wij laten zieke of gehandicapte kinderen (6 tot en met 17 jaar) een bijzonder en
onvergetelijk avontuur beleven, zelf een vliegtuig besturen

Sinds 1 juli 2013

Klik op het logo en ga naar de
website van het goede doel

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Hoogvliegers wil zieke of gehandicapte kinderen en hun
omgeving voor heel even hun zorgen, ziekte en handicap doen
vergeten.

Het is ongelofelijk wat vrijwilligers van Stichting Hoogvliegers voor
elkaar krijgen. In de afgelopen 12 jaren vlogen we met meer dan
10.000 kinderen, maar steeds weer worden we verrast door die
glimlach op de gezichtjes. Veel verhalen zijn terug te lezen op onze
website.

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Stichting Hoogvliegers laat zieke of
gehandicapte kinderen een bijzonder
en onvergetelijk avontuur beleven
door ze zelf een vliegtuig te laten
besturen. Even een dag zonder
zorgen, zonder ziekte of handicap,
een dag waar ze boven zichzelf
uitstijgen en meer dan bijzonder zijn.

€ 234.730
7%

Maatschappelijk doel

91%

Wervingskosten

2%

Kosten administratie
en beheer

7%

91%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Met het organiseren van Grote
Hoogvliegersdagen waar we er
met veel kinderen tegelijkertijd
een leuke van dag maken.
2. Met Individuele
Hoogvliegersdagen waar het kind
één op één wordt gekoppeld aan
een piloot die vliegt vanaf een
vliegveld in de buurt.

€ 214.064
Recreatie, ontspanning 100%
en vakanties

100%

Dit waren onze inkomsten in 2018

Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de
doelstelling

€ 199.288

€ 486.992
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72%

72%

Particulieren

24%

Bedrijven

72%

Overig

5%

Continuïteitsreserve
72%
Nodig om risico’s af te dekken en aan
toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen.
Overige reserves
28%
Bestemming (nog) niet door het bestuur
bepaald.
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