CBF-Erkenningspaspoort

Kinderfonds Franniez
Chronisch zieke kinderen steunen bij alles wat er rondom hun ziekte gebeurt.

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Ernstig zieke kinderen moeten kunnen vertellen over alles wat zij
moeten ondergaan, thuis bij vriendjes en vriendinnetjes of op school.
Franniez geven steun en moed bij vervelende onderzoeken, prikken,
infusen, operaties en ziekenhuis opnames vaak ver weg van huis.

De afgelopen hebben we ervaren dat de Franniez Methode een zeer
succesvol product blijkt. Ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties
maken daar dankbaar gebruik van. Vooral de reacties van kinderen,
ouders en de zorgprofessionals bevestigen hoe waardevol het
systeem is.

Toon cijfers over het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Alle chronisch zieke kinderen
ondersteunen door het aanbieden
van een Franniez spiraal met
bijbehoren digitaal dagboek.

€ 17.330

Maatschappelijk doel

61%

Beheer en
administratie

39%

Werving

0%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Het kosteloos aanbieden van de
Franniez Methode aan ziekenhuizen
en thuiszorgorganisaties, of via onze
online service.
2. Fondsen werven en het
organiseren van sponsoracties om de
producten te kunnen financieren.
3. Promotionele activiteiten om
Franniez bekend te maken onder de
patiënten en zorginstellingen, zodat
zij deel kunnen nemen.

€ 10.627

(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

via fondsen, sponsoring en
acties

€ 14.386

€ 88.138

Organisaties
zonder
winststreven

86%

Particulieren

13%

Bedrijven

1%

Verkopen en
overig

1%

Overige
reserves

100%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019
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Ga naar de website van het goede doel

