
 

 

Vrijwilligersnieuws december 2018 
 
Een laatste nieuwsbrief van dit jaar! Hierin uiteraard de eerste resultaten van de TV Show ‘Zet 
’m op!’ Ook geven we een korte terugblik op 2018, een vooruitzicht op 2019, met veel nieuwe 
trainingsdata en 13 april de vrijwilligersdag!  

NIEUWS 
 
TV Show Zet ‘m op!  
Op zaterdag 15 december was op NPO1 de TV 
show ‘Zet ‘m op!’ te zien. Wat een mooie show 
was het! We zijn enorm trots op deze tv-actie: 
een samenwerking tussen de Evangelische 
Omroep en CliniClowns. 

Rico Verhoeven, André van Duin, K3 en Pleun 
Bierbooms werkten hieraan mee en verrasten 
zieke kinderen door als CliniClown mee te spelen. 
Ruim 650.000 mensen keken naar het programma. Naast meer bekendheid over ons werk was 
het doel natuurlijk ook om meer donateurs te werven. De resultaten tot nu toe: in totaal 4266 
nieuwe donateurs! En de teller loopt nog steeds….. 
De gemiddelde gift online eenmalig was 32 euro. Gemiddelde waarde van de structurele 
donateur online is 72 euro per jaar en via telefoon 92 euro per jaar.  

Op zaterdag 22 december is de herhaling van Zet ‘m op! om 15.52 op NPO 1. Ook is de 
uitzending terug te kijken via uitzending gemist. 
Alle vrijwilligers die in het publiek hebben gezeten en/of in het belpanel: ontzettend bedankt!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

OPROEPJES 

Alpentocht 2019 – Vrijwilligers gevraagd 
De Alpentocht 2018 was een groot succes! Volgend jaar gaan we naar een prachtige locatie: de 
Col du Galibier, gelegen in de Franse Alpen. We kunnen bijna niet wachten om er samen met 
jullie voor te zorgen dat zoveel mogelijk deelnemers de berg op kunnen gaan. Want de 
Alpentocht 2019 kan alleen mogelijk worden gemaakt met jullie hulp.  
 
Er hebben zich al 20 van jullie aangemeld om met ons mee te gaan, geweldig! 
Heb je ook interesse, lees hierbij de informatie in hoofdlijnen: 
 

 Er zijn ongeveer 45 vrijwilligers nodig, verdeeld over een aantal kerngebieden, zoals 
coördineren en inrichten van de rustplekken,  
zorg en veiligheid, catering en transport.  

 Het betreft de week van 4 t/m 8 september. De beklimming is op 7 september. 

 Als vrijwilliger verblijf je in een appartement in het mooie plaatsje Valloire. 

 Na je aanmelding sturen we je een intakeformulier waarop je kunt aangeven waar je 
voorkeur naar uitgaat,  
en welke dagen je beschikbaar bent/moet zijn. 

 Vervolgens gaan we kijken naar wat het beste bij jou en je beschikbaarheid past.  
 
Wil je meer weten over vrijwilligerswerk tijdens de Alpentocht? Kijk op 
www.alpentocht.nl/vrijwilligers. Aanmelden of vragen? Mail ons via 
vrijwilligers@cliniclowns.nl  
 
Onze lieftallige Conny heeft er ook weer ontzettend veel zin in. De gezelligheid die ze 
meebrengt wil je niet missen 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.alpentocht.nl/1_1625_Meehelpen_als_vrijwilliger.aspx
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://www.youtube.com/watch?v=cITSJwpjTtw&feature=youtu.be


 

 

 

 

Nieuw intranet  
In 2019 stappen we over naar een nieuw intranet voor alle medewerkers en dus ook voor alle 
vrijwilligers. Het wordt een laagdrempelige omgeving , waar nieuws kan worden gedeeld, je 
kunt reageren op berichten, je collega’s/medevrijwilligers kunt vinden, en waar je online snel 
contact kunt leggen met elkaar. Het intranet zal ook via een app bereikbaar worden. 
 
Wil je meekijken? 
We zijn op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die met ons mee willen beoordelen of het intranet, 
zoals we het nu bedacht hebben, voldoet aan wat handig/nodig is. Er zal de 2e of 3e week 
januari een meeting zijn op kantoor met de projectgroep (overdag). Heb je interesse? Laat het 
ons weten via vrijwilligers@cliniclowns.nl 

 

 
Bijeenkomsten voor vrijwilligers in 2019 

Vrijwilligersdag – 13 april 2019 
Zet 13 april 2019 in je agenda! We nodigen jullie allemaal uit voor een informeel en gezellig 
samenzijn! Deze keer niet op kantoor maar op een andere locatie in Amersfoort. Deze keer 
ook niet in de ochtend/middag, maar in de middag/avond. Uiteraard volgen de details maar je 
wilt deze leuke dag niet missen;-), dus meld je alvast aan via vrijwilligers@cliniclowns.nl 

Trainingsdagen 
De eerste stappen voor een trainingsprogramma zijn gezet en in 2019 gaan we dat verder 
uitbouwen. Zaterdag 29 september jl. was een dag in het kader van presentatie en 
communicatie. Een aantal van jullie heeft erg genoten van de workshop van Patrick van Gils 
over dit onderwerp. We zullen zijn workshops dan ook opnemen als basistraining voor iedere 
vrijwilliger om ‘het CliniClowns verhaal’ te vertellen.  
 
 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl


 

 

 

 

Hoe gaan we het aanpakken vanaf 2019?  
De uitgangspunten zijn: 

 Iedere vrijwilliger volgt de basistraining/workshop ‘vertel het CliniClowns verhaal’. 

 Een aantal trainingen wordt online aangeboden zodat je die op je eigen tijdstip kunt 

volgen. 

 Elk functie/taakgebied wordt gekoppeld aan een aantal specifieke 

trainingen/workshops/begeleidingssessies. 

Waar zijn we nu? 
Voor de basistraining/workshop  ‘vertel het CliniClowns verhaal’ bieden wij een aantal data en 
tijdstippen aan in Amersfoort in de maanden februari, maart en mei. Zie jullie website onder 
het blok Agenda: www.cliniclowns.nl/vrijwilligers 

Voor de online-trainingen zijn we een samenwerking aangegaan met Good Habitz.  In januari 
ontvangen jullie hier een aparte mailing over. We gaan in ieder geval een inspiratiesessie en 
gebruikersbijeenkomsten organiseren. In januari daarover dus meer.  

Voor een aantal specifieke taken bieden we al trainingen aan, zoals voor Webcare en Happy 
Call. In 2019  gaan we verder met het uitwerken van de ideeën die er al zijn voor  
trainingen/workshops/begeleidingssessies voor andere taken/taakgebieden.  

Voor de volledige lijst met alle data van bijeenkomsten voor vrijwilligers, zie de agenda op 
jullie website 

 

Nieuwe Toet knuffels in de webshop 
Goed nieuws! De nieuwe voorraad Toetjes is aangekomen in Nederland. Deze kunnen jullie 
geheel kosteloos bestellen voor verkoop in jullie webshop. Wil je weten hoe? Kijk op jullie 
website onder het blok Materialen: www.cliniclowns.nl/vrijwilligers 
 
Toet heeft ons nieuwe logo en we verkopen ze vanaf nu in dozen van 30 stuks. Van elke kleur 
10 stuks. Als je nog oude Toet knuffels hebt en je wilt ze nog verkopen dan mag dat uiteraard. 
De oude voorraad moet nl. eerst op. Verkoop je deze niet meer, dan graag terugsturen naar 
ons kantoor. Stuur je even een berichtje in dat geval? vrijwilligers@cliniclowns.nl 

http://www.cliniclowns.nl/vrijwilligers
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht/agenda
http://www.cliniclowns.nl/vrijwilligers
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl


 

 

 

 

TERUGBLIK: 2018 vóór en met vrijwilligers 

 
Afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het introduceren van de nieuwe 
taakgebieden voor vrijwilligers. Wat waren de highlights van 2018? 
 

 We hebben nieuwe taakgebieden omschreven en in gebruik genomen voor alle 
vrijwilligers, te weten: ‘’vrijwilligers Relaties’’, ‘’Voorlichting’’ en 
‘’Producties/Activiteiten’’.  

 80% van jullie heeft een keuze gemaakt in welk taakgebied(en) je aan de slag gaat of al 
bent. Met de overige 20% zijn, of gaan we in gesprek in 2019. 

 Van 35 vrijwilligers hebben we afscheid genomen en we hebben 8 nieuwe vrijwilligers 
mogen verwelkomen in het Webcare- en Happy Call team. 

 Er is een fijne groep vrijwilligers voor het eerst mee geweest met De Alpentocht. Het 
was een groot succes! 

 De (informatieve) landelijke vrijwilligersdag vond in april plaats, en we hadden een 
inspirerende eerste trainingsdag in september. Dat smaakt naar meer! (zie eerder in 
deze nieuwsbrief) 

 We hebben een aantal voorlichtingsmaterialen vernieuwd, nieuwe filmpjes gemaakt, 
en het Wonder Water als nieuw verkoopartikel toegevoegd aan de webshop voor 
jullie. 

 Er is een overzichtelijke nieuwe website/startpunt voor onze bestaande groep 
vrijwilligers: www.cliniclowns.nl/vrijwilligers met een agenda, nieuwsberichten, 
verslagen en alle materialen. 

 
 
 
VOORUITBLIK: 2019 
 
Volgend jaar zullen we ons vooral focussen op het verder ontwikkelen van het 
trainingsprogramma voor alle vrijwilligers, op basis van onder meer de resultaten uit de 
enquête in 2018. We zullen ook blijven kijken naar jullie wensen, en de behoefte vanuit de 
organisatie m.b.t. jullie inzet. De mogelijkheden voor het inzetten van vrijwilligers in de 
regioteams is hier uiteraard onderdeel van.  
 

http://www.cliniclowns.nl/vrijwilligers


 

 

 

 

We kijken uit naar een gezellige vrijwilligersdag 13 april en naar de Alpentocht in september 
waarbij we jullie hulp hard nodig hebben!  
We gaan er, met het team van het College, een mooi laatste jaar voor het CliniClowns College 
van maken. 
 
Kortom: we zien uit naar een nieuw jaar waarin we weer met heel veel plezier met jullie 
samenwerken om ons werk voor onze bijzondere doelgroep mogelijk te maken!  

 
NB: ben je benieuwd naar de (aangescherpte) meerjarenstrategie van CliniClowns? Bekijk ‘m 

hier. 
 
CliniClowns College gaat stoppen december 2019 
Graag willen wij jullie nogmaals attenderen op de mail die wij eind november stuurden over 
het stoppen van het College. CliniClowns wil dit nieuws pas komend voorjaar zorgvuldig naar 
buiten brengen middels een officieel persbericht. Tot die tijd graag geen mededelingen doen 
over dit besluit. We hopen op jullie begrip hiervoor, dank! 

 
 
OVERIGE 
 
Kantoor gesloten 
Van 22 december t/m 1 januari is ons kantoor gesloten i.v.m. de feestdagen. Op 7 januari zijn 
Kitty en ik weer aanwezig. De eerstvolgende nieuwsbrief zal eind januari verschijnen.  
 
Nieuwjaarsborrel 
Coen heeft een mail gestuurd met een uitnodiging voor onze nieuwjaarsborrel op kantoor. 
Samen met collega’s van kantoor en de clowns zullen we het nieuwe jaar inluiden met 
‘bubbels en bollen’ op maandag 7 januari van 16.30 uur tot 18.00 uur. Laat je even weten als je 
erbij bent? Dit kan via rsvp@cliniclowns.nl 

 

 

FIJNE FEESTDAGEN! 

 

https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2018/11/Meerjarenstrategie-in-de-praktijk.pdf
https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2018/11/Meerjarenstrategie-in-de-praktijk.pdf
mailto:rsvp@cliniclowns.nl

