CBF-Erkenningspaspoort

Look Good...Feel Better
Stichting Look Good Feel Better wil mensen met kanker meer zelfvertrouwen geven door
middel van uiterlijke verzorging.

Sinds 1 november 2013

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Door kanker en de behandelingen verandert je uiterlijk. Hoewel vaak
tijdelijk, kan dit een grote impact hebben op hoe je je voelt. Ons
belangrijkste doel is om mensen met kanker meer vertrouwen te
geven.

Op dit moment nemen 4.500 vrouwen met kanker deel aan een van
de activiteiten van Look Good Feel Better. Zij geven aan zich beter te
voelen. En dat zij met meer zelfvertrouwen deel blijven nemen aan
hun sociale en werkzame leven.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
75% van de vrouwen met kanker die
chemotherapie krijgen, geeft aan dat
uiterlijke veranderingen een grote
invloed hebben op hun dagelijks
leven. Look Good Feel Better wil
bijdragen aan de veerkracht van
mensen met kanker.

€ 278.101

Maatschappelijk doel

78%

Beheer en
administratie

12%

Werving

10%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. In 75 ziekenhuizen geven beauty
professionals workshops uiterlijke
verzorging bij kanker. Online
workshops volgen is ook mogelijk.
2. LGFB informeert en adviseert
mensen met kanker, professionals en
het Nederlandse publiek over het
thema uiterlijke verzorging bij kanker.
3. Mensen met kanker krijgen tijdens
de Geef een Glimlach actie in februari
gratis ontspanningsmomenten van
schoonheidsspecialisten.
4. Een netwerk met adressen maakt
individuele behandelingen mogelijk.

€ 217.990

(Directe) dienst- en
hulpverlening

70%

Voorlichting en
bewustwording

30%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Donaties van particulieren,
bedrijven en
vermogensfondsen maken het
werk van Look Good Feel Better
mogelijk.

€ 292.834

€ 203.061

Particulieren

59%

Bedrijven

39%

Organisaties
zonder
winststreven

- 2%

Continuïteitsreserve
100%

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

Medewerkers

3 fte

Vrijwilligers

442

Sector

Welzijn

Doelgroepen

Chronisch zieken, Vrouwen en meisjes en
Patiënten

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

