CBF-Erkenningspaspoort

Leef, voor je het vergeet!
Onvergetelijke herinneringen maken met en voor ouderen en hun naasten!

Sinds 1 november 2020

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Stichting leef, voor je het vergeet! stelt zich tot doel een zo breed
mogelijke groep o.a. dementerende, eenzame ouderen en hun
naasten uit de samenleving met elkaar te verbinden d.m.v. o.a.
muziek.

Stichting leef, voor je het vergeet! is trots op de blije en ontroerende
momenten en herinneringen die we t/m nu al hebben gecreëerd met
het enthousiaste team van vrijwilligers.

Toon cijfers over het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Ouderen bloeien helemaal op bij het
horen van muziek uit hun jeugd. Met
onze projecten verbinden we mensen
met elkaar binnen hun eigen sociale
kaart. Daarom gaan wij muzikale
middagen organiseren om ouderen
en hun naasten op te laten bloeien en
nieuwe herinneringen te laten maken.

€ 45.078

Maatschappelijk doel

83%

Beheer en
administratie

10%

Werving

7%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel

€ 37.430

Het verwerven van middelen en
materialen bij sponsoren, werven van
vrijwilligers voor de uitvoering en
organiseren van acties.

Recreatie, sport en
wensvervulling

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Er wordt geld opgehaald met de
Canta KaraJoki, waar in de
Canta wordt gezongen, gepraat
en gehuild tegen een vrijwillige
donatie. Daarnaast zijn er
donaties door andere
stichtingen en bedrijven en
kunnen zorginstellingen
meebetalen bij evenementen.

€ 53.851

€ 8.773

Particulieren

100%

Overige
reserves

100%

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

