CBF-Erkenningspaspoort

Reddingstation Wijdenes
Het redden en helpen van mens, dier en materiaal in nood op het Markermeer

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Hulp en bijstand verlenen aan hen die op het Markermeer in gevaar
verkeren (het redden) of in gevaar dreigen te geraken (het helpen).

De dankbaarheid van degenen die het Reddingstation Wijdenes
heeft gered of geholpen op het Markermeer en de maatschappelijke
waardering hiervoor.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Zorgdragen dat iedereen die in nood
verkeert of hulp nodig heeft op het
Markermeer snel, professioneel en
kosteloos wordt geholpen.

€ 30.776

Maatschappelijk doel

94%

Beheer en
administratie

4%

Werving

3%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Professionele vrijwilligers goed
opgeleid en getraind met de juiste
persoonlijke uitrusting.
2. Betrouwbare en goed
onderhouden reddingboten
uitgerust met de juiste benodigde
apparatuur en reddingsmiddelen.
3. Kosteloos redden en helpen door
financiele ondersteuning van
particuliere donateurs en
bedrijven.
4. 24 uur per dag, 365 dagen per
jaar inzetbaar.

€ 28.793

(Directe) dienst- en
hulpverlening

98%

Educatie, opleidingen
en cursussen

2%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Reddingstation Wijdenes is
financieel volledig afhankelijk
van donaties van particulieren,
bedrijven, non-profit
organisaties zoals subsidie van
de gemeente en verwerven van
geld door het meedoen aan
akties van organisaties zoals
gemeenschapsveiling, banken,
etc.

€ 31.335

€ 94.216

Bedrijven

38%

Bestemmingsreserves
89%

Particulieren

31%

Overige
reserves

Organisaties
zonder
winststreven

16%

Subsidies

15%

11%

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