CBF-Erkenningspaspoort

Vier het Leven
Stichting Vier het Leven neemt ouderen mee uit naar culturele evenementen.

Sinds 1 maart 2017

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Eenzaamheid onder ouderen. Veel ouderen worden verminder
mobiel, hebben een toenemend gevoel van onveiligheid en het
netwerk wordt kleiner, waardoor ouderen sociaal geïsoleerd raken
en dat de eenzaamheid onder zelfstandig wonende ouderen
toeneemt.

Vier het Leven werkt op een positieve manier aan eenzaamheid.
Ouderen en vrijwilligers voelen zich trots om onderdeel te zijn van de
organisatie. De gezelligheid en de belevenis maakt dat ouderen
weer het gevoel hebben erbij te horen, bij de maatschappij.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Vier het Leven is een goede doelenorganisatie waarbij vrijwilligers het
netwerk van ouderen in een
kwetsbare situatie vergroten door hen
mee uit te nemen, weer in contact te
brengen met anderen en te laten
genieten van culturele belevenissen.

€ 1.999.103
Beheer en
administratie

4%

Werving

6%

Maatschappelijk doel

90%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. ouderen worden thuisopgehaald
door een vrijwilliger, samen gaan
ze naar een culturele activiteit,
drinken samen koffie, ontmoeten
anderen
2. Vervoer, begeleiding van deur tot
deur, gezelligheid en samen
genieten van een culturele
activiteit
3. Musea, film, theater, concerten,
workshops samen uit, samen
genieten.

€ 1.792.951
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

€ 2.042.037

€ 117.385

Bedrijven

3%

Particulieren

4%

Subsidies

8%

Organisaties
zonder
winststreven

34%

Verkopen en
overig

51%

Continuïteitsreserve
100%

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

Medewerkers

16 fte

Vrijwilligers

1.800

Sector

Welzijn

Doelgroepen

Ouderen

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

