CBF-Erkenningspaspoort
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Bestrijden en voorkomen van eenzaamheid, verminderen van de kwetsbaarheid en het
bevorderen van zelfredzaamheid van ouderen in Nederland.
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Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Oud worden wil iedereen, maar oud zijn is niet altijd gemakkelijk.
Veel ouderen zijn vaker alleen dan ze zouden willen. Bijna de helft
van de ouderen voelt zich eenzaam. Meer dan 500.000 mensen
voelen zich zelfs ernstig eenzaam.

Het Ouderenfonds heeft een groot aantal activiteiten die op elkaar
aansluiten. Van preventieve activiteiten zoals OldStars Sport tot het
bellen van eenzame ouderen via de Zilverlijn. Het lukt om ouderen
weer te activeren en deel te laten nemen aan de maatschappij.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Ouder worden doe je samen.
Ouderen krijgen de mogelijkheden en
kansen om oud te worden zoals zij dit
zelf willen. De oudere is betrokken bij
de samenleving op de manier die hij
of zij wenst.

€ 7.552.369

Maatschappelijk doel

76%

Werving

18%

Beheer en
administratie

6%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Stimuleren van actief ouder
worden
2. Inspireren tot een
leeftijdsvriendelijke omgeving
3. Bestrijden van eenzaamheid
4.

€ 5.731.207

(Directe) dienst- en
hulpverlening

78%

Innovatie

13%

Lobby en
belangenbehartiging

8%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Het Ouderenfonds kan haar
werk uitvoeren door de
financiële steun van
particulieren, zakelijke partners,
vermogensfondsen, de
Vriendenloterij en door subsidie
van de overheid.

€ 7.792.465

€ 2.736.306

Loterijen

43%

Continuïteitsreserve
76%

Organisaties
zonder
winststreven

19%

Bestemmingsfondsen
17%

Bedrijven

18%

Particulieren

11%

Subsidies

9%

Bestemmingsreserves
8%
Overige
reserves

0%

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

Medewerkers

41 fte

Vrijwilligers

8.267
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Ga naar de website van het goede doel

