
VisiteClowns 2017 
Er is iets moois gebeurd...

Feiten en cijfers 2017

Totaal mensen bereikt:
ruim 5000!

Totaal aantal bezoeken: 206
Waarvan bezoeken aan ouderen:  141

Waarvan bezoeken aan mensen met een beperking:  65

7 jaar:
Zolang is Maarten 

Bauer voorzitter 

geweest bij onze 

stichting. Vanaf 2018 

neemt onze nieuwe 

voorzitter Arjan Kapteijns 

het roer van hem over.

Aantal clowns: 7
 

Dit was ons nooit gelukt 

zonder de hulp van 

fondsen. Stichting 

VisiteClowns wil uw fonds 

dan ook hartelijk danken

voor uw bijdrage!
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Hulp van fondsen

Het was voor de stichting nieuw  

om met behulp van fondsengeld  

bezoeken aan te kunnen bieden voor 

€ 100,00. Onze klanten reageerden  

verheugd op dit bedrag, omdat het 

de financiële drempel nagenoeg  

wegneemt. Het blijkt een haalbaar 

bedrag voor klanten om VisiteClowns 

Wat ging goed, wat kon beter? 

Het realiseren van geplande bezoeken 

volgens de aanvragen ging over het 

algemeen heel goed. Soms waren er 

specifieke wensen van fondsen waar 

we rekening mee dienden te houden. 

Dit was nieuw voor de stichting. Waar 

de bezoeken worden aangeboden  

moesten we soms aanpassen aan  

de wensen van de fondsen. Ook  

organisatorische aanpassingen in de 

zorg spelen mee. Locaties kunnen 

bijvoorbeeld opgeheven zijn. Deze 

omstandigheden kostte de stichting 

Blik op de toekomst!

2017 was in vele opzichten een fan-

tastisch jaar voor onze stichting om-

dat we veel mensen hebben kunnen 

bereiken met ons werk. We hopen 

van 2018 minstens zo’n prachtig jaar 

te kunnen maken! Het komende jaar 

willen we weer minimaal 200 bezoe-

ken mogelijk maken én bouwen aan 

het professionaliseren van onze or-

ganisatie. Op deze manier kunnen we 

groei realiseren zonder in te leveren 

op kwaliteit.

op bezoek te krijgen. De zorg heeft 

namelijk weinig middelen voor acti-

viteiten die buiten het zorgbudget 

vallen en wij kunnen echt een verschil 

maken met ons bezoek. Dit positieve 

verschil merkten we in de interactie 

met de doelgroep maar ook aan de  

reacties vanuit de locaties.

organisatorisch meer tijd dan ver-

wacht. We hebben zoveel mogelijk 

aan wensen/verwachtingen voldaan 

én konden ons doel van 200 bezoeken 

realiseren.

We hadden van tevoren niet ingeschat 

dat de administratie voor de stichting 

zoveel meer werk zou opleveren. Daar 

liep een aantal vrijwilligers tegenaan. 

We gaan kijken hoe we in de toekomst 

efficiënter kunnen gaan werken en  

de vrijwilligers hierin kunnen onder-

steunen.

Bedankt voor uw steun!

Stichting VisiteClowns is ontzettend 

dankbaar voor uw steun. Dankzij 

uw bijdrage hebben we kwetsbare  

mensen in de zorg een onbezorgd 

moment van aandacht, contact en 

plezier kunnen geven. In het bijgele-

verde overzicht kunt u zien wat mede 

dankzij uw hulp mogelijk is gemaakt 

in 2017!

Het project VisiteClowns 2017 is zeer goed verlopen. We hebben 
namelijk ons gestelde doel van 200 bezoeken in 2017 kunnen rea-
liseren! Daarmee hebben we meer dan 5.000 kwetsbare mensen 
in de zorg in het zonnetje kunnen zetten en voor vele, vele blije 
momenten kunnen zorgen. Als stichting zijn we hier ontzettend 
blij mee en we bedanken alle fondsen heel erg voor hun steun.


