CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Tekenen voor
Sinds 1 juli 2018

Kinderen
Het bieden van afleiding en ontspanning door te tekenen voor kinderen in ziekenhuizen,
AZC's, revalidatiecentra en medische dagcentra.

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Ieder kind heeft recht op een onbezorgde en gelukkige jeugd. Het
stimuleren van de creativiteit en fantasie door het tekenen is een
magisch medicijn voor kinderen en hun directe omgeving die even
geen onbezorgde fase in hun leven doormaken.

Het is de magie van het potlood of viltstift die iedere keer weer voor
een grote glimlach zorgt. Hiermee wordt bijgedragen het kind zijn
trauma's van opname, behandeling en eventuele operatie te helpen
verwerken.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Kinderen in de ziekenhuizen,
dagcentra en AZC's de afleiding
bieden die hun verblijf aangenamer
maakt. Even niet ziek, verveeld,
eenzaam of verdrietig voelen, maar
even de controle, even de
onbezorgdheid; even een klein
moment met een groots effect!

€ 99.189

Maatschappelijk doel

76%

Beheer en
administratie

16%

Werving

8%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Tweewekelijks tekenen voor
kinderen in alle ziekenhuizen in
Nederland.
2. Tekenen voor kinderen in
medische dagcentra, waar middels
aanwijsboekjes in staat zijn voor de
kinderen te tekenen.
3. Tekenen voor kinderen in AZC's,
waar we tijdens bijeenkomsten de
toekomstdromen van alle
vluchtelingenkinderen tekenen.
4. Tekenen voor kinderen in
revalidatiecentra, vergelijkbaar in
aanpak met de ziekenhuizen.

€ 75.005

Recreatie, sport en
wensvervulling

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

Onze baten worden jaarlijks
bijeengebracht door
verschillende
inkomstenbronnen: •
vermogensfondsen •
particuliere donateurs •
serviceclubs • acties vanuit
scholen • sponsoracties vanuit
bedrijven

€ 104.318

€ 23.540

Organisaties
zonder
winststreven

78%

Bedrijven

13%

Particulieren

9%

Continuïteitsreserve
100%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018

Medewerkers

0

Vrijwilligers

0

Sector

Welzijn

Doelgroepen

Chronisch zieken, Kinderen, Jongeren,
Vluchtelingen, Mensen met een beperking en
Patiënten

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

