CBF-Erkenningspaspoort

Stichting 'Als kanker je raakt'
Doel is lotgenoten bijelkaar brengen, mensen hun kijkrichting veranderen zodat zij
opgewassen zijn tegen een leven met kanker.

Sinds 1 maart 2019

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van mensen die direct of indirect - getroffen zijn door kanker, alsmede het helpen van
die mensen op hun zoektocht naar antwoorden op de vragen met
betrekking tot zingeving in relatie met kanker.

Dat mensen die zelf of in hun omgeving door kanker geraakt zijn een
platform wordt geboden voor herkenning en erkenning,
saamhorigheid te bieden. Bemoediging, omstandigheden creëren
voor goede gesprekken. Ontspanning voor mensen die geteisterd
worden door deze vreselijke ziekte.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Als mensen antwoorden vinden op de
vragen met betrekking tot zingeving
in relatie tot hun ziekte, dan zullen zij
beter kunnen functioneren voor
zichzelf en naar hun naaste
omgeving waardoor het
maatschappelijk welbevinden wordt
vergroot,

€ 54.247

Maatschappelijk doel

79%

Beheer en
administratie

21%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Uitgeven van het troostboek 'Als
kanker je raakt' gratis te bestellen
op de website
2. Organiseren van 3 landelijke
ontmoetingsdagen voor
lotgenoten
3. Organiseren van ca 16 regionale
ontmoetingsdagen met een
thema voor mensen die geraakt
zijn door kanker
4. E-hulp

€ 42.822

Voorlichting en
bewustwording

80%

(Directe) dienst- en
hulpverlening

20%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Wij ontvangen bijdragen van
een betrokken groep
particulieren, collecten in
kerkelijke gemeenten en op
door ons georganiseerde
benefietconcerten, acties van
particulieren en op scholen,
alsmede ondersteuning door
Institutionele Fondsen.

€ 59.250

€ 72.430

Particulieren

72%

Continuïteitsreserve
62%

Organisaties
zonder
winststreven

19%

Overige
reserves

Bedrijven

7%

Verkopen en
overig

3%

38%

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

