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Lees voor

Huidfonds
Het Huidfonds is een erkend goed doel die
het belang van een gezonde huid onder de
aandacht wil brengen: Hou van je huid, zorg
voor je huid!

Dit willen we oplossen
Om onze missie te volbrengen geven wij
voorlichting om huidaandoeningen te
voorkomen, dragen we bij aan betere zorg
voor mensen met een huidaandoening en
zetten wij ons in voor acceptatie van de huid
die anders is.

Dit is waar we trots op zijn
Nederland heeft 1,2 miljoen mensen een
chronische huidaandoening. Er kan sprake
zijn van jeuk of pijn, maar ook van schaamte
omdat deze huid anders is. Het Huidfonds
wil dit bespreekbaar maken en zet zich vol
passie in om de kwaliteit van leven voor
deze mensen te verbeteren.
Medewerkers 
2 fte
Vrijwilligers 
0
Sector Gezondheid

Doelgroepen
Gezondheid
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1999

Cijfers
2020

Vergelijken met
Dit willen we bereiken
- Meer mensen zorgen beter
voor hun huid, waardoor
minder mensen een
huidaandoening hebben. Betere zorg voor mensen
met een huidaandoening. Acceptatie van de huid die
anders is door mensen met
een huidaandoening en door
de maatschappij.
Dit gaven we uit in 2020

€ 194.705

Maatschappelijk doel
52%

Beheer en administratie
48%

Zo bereiken we ons doel
1. Om onze doelen te
verwezenlijken voeren we
campagne en organiseren we
fondsenwervende
evenementen
2. Geven we voorlichting en
informatie over de huid
3. Doen we (praktijkgericht)
onderzoek
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk
doel
i

€ 101.317

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld
particulieren donateurs en
sponsoring van bedrijven
Dit waren onze inkomsten
in 2020

€ 150.639

Bedrijven
50%

Particulieren
22%

Organisaties zonder
winststreven
19%

Verkopen en overig
10%

Loterijen
0%

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2020
i

€ 40.920

Continuïteitsreserve
100%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het
jaarverslag 2020

Ga naar de website van het goede doel

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?
Medisch onderzoek en preventie Genezing en zorg Patiënten en families

Doe de

DonatieTest

