
 

 

Vrijwilligersnieuws 16 januari 2018 

 

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar! We hebben al meteen veel nieuwtjes, oproepjes en 
een nieuwe pilot met vrijwilligers! 

 
NIEUWS 
 

Liselotte neemt afscheid van CliniClowns 
Hierbij laten we jullie weten dat Liselotte er voor heeft gekozen om te stoppen met haar 
functie als Coördinator vrijwilligers en CliniClowns gaat verlaten. Ze heeft de afgelopen 5 jaar 
veel betekend voor CliniClowns. Liselotte heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
doorontwikkeling van de vrijwilligersstrategie en alle activiteiten voor vrijwilligers. Ze heeft 
nog gewerkt voor CareClowns en natuurlijk was ze jaren lang het vertrouwde gezicht bij het 
Circus. We hebben er veel respect voor dat Liselotte tot de conclusie komt en zelf de keuze 
maakt dat haar huidige functie niet voldoende bij haar past. 30 januari is Liselotte nog een dag 
op kantoor bij CliniClowns. In overleg met haar wordt de vacature voor Coördinator 
vrijwilligers meteen uitgezet. 

Berichtje van Liselotte: 
Dag allemaal, het nieuwe jaar is voor mij wat anders begonnen dan verwacht. Tijdens de 
feestdagen en de daarbij behorende vrije dagen werd voor mij steeds duidelijker dat ik niet 
lekker in mijn vel zit. Ik voel me al een tijdje niet meer goed op mijn plek op de functie als 
vrijwilligers coordinator en heb de afgelopen tijd mijn best gedaan om daar verandering in te 
brengen. Maar alle inspanningen leverden niet het gewenste resultaat en daarom heb ik nu 
besloten te stoppen bij Cliniclowns. Een heel erg moeilijke beslissing, en ik vind het echt enorm 
jammer maar ik voel heel sterk dat deze keuze de beste is voor mij en voor Cliniclowns. Ik wil 
jullie allemaal heel graag bedanken voor de afgelopen 5 jaar, ik heb het grootste deel van deze 
tijd met ontzettend veel plezier gewerkt en zal Cliniclowns altijd een warm hart toe blijven 
dragen. Ik wens jullie alle goeds en wie weet komen we elkaar nog eens tegen in de toekomst! 
Liefs Liselotte 

Wil je je Liselotte een berichtje sturen dan kan dat zeker en het beste naar 
liselotteversteeg@hotmail.com 

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag! 

 
Vervanging Liselotte en werkzaamheden Marit 
Om z.s.m. vervanging voor Liselotte te vinden, staat de vacature voor Coördinator vrijwilligers 
in- en extern uit.  Eind 2017 is Marit een aantal uren per week minder gaan werken en zou 
Liselotte per januari meer uren gaan werken.  Omdat Marit nu minder werkt en het nog even 
duurt voordat vervanging goed en wel ingewerkt is, zal Samantha Ijkema 1-2 dagen in de week 
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ondersteuning geven aan Marit. Zij werkt al op tijdelijke basis op de unit Acties. We zijn beiden 
gewoon per mail te bereiken via vrijwilligers@cliniclowns.nl en Marit via 06-10628555. 

Onze focus komt de aankomende weken te liggen op het organiseren van de vrijwilligersdag 
op 21 april (zie verderop in deze nieuwsbrief), het vinden van een nieuwe collega en de 
lopende zaken. Bedankt voor jullie begrip dat het soms iets langer kan duren voordat we 
reageren per mail of telefoon.  

 
Geplande regiobijeenkomsten geannuleerd 
In de nieuwsbrief van 15 december heeft de aankondiging gestaan van 4 regiobijeenkomsten 
in de maanden januari en februari. Van een aantal vrijwilligers hebben we een aanmelding 
ontvangen maar van veel vrijwilligers niet. Met de huidige situatie t.a.v. de bezetting, onze 
focus de aankomende weken en het aantal aanmeldingen, hebben we besloten de 
aangekondigde deze regiobijeenkomst niet door te laten gaan. De onderwerpen die we met 
jullie wilden bespreken tijdens de regiobijeenkomsten zullen we nu verplaatsen naar de 
vrijwilligersdag op 21 april. 

 

Vrijwilligersdag 21 april – kom je ook? 
21 april zal hier op kantoor de jaarlijkse vrijwilligerdag plaatsvinden! Samen met het 
organisatieteam van 5 vrijwilligers zijn we met het programma bezig. Vrijdag a.s. komt dit 
projectteam weer samen om de dag verder vorm te geven! 
 
Je kunt je alvast aanmelden voor 21 april via vrijwilligers@cliniclowns.nl. De locatie van  de dag 
is  in ieder geval het kantoor in Amersfoort. Meer informatie volgt t.z.t!  
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Onze Clowns spelen (weer) in Terneuzen! 
Clown Moes en Zussie hebben tot 7 jaar geleden een spoor van veel enthousiasme en 
waardering achtergelaten in het Zorgsaam ziekenhuis in Terneuzen. Door gebrek aan 
voldoende capaciteit en de reisafstand is in 2011 besloten om dit ziekenhuis niet meer te 
bezoeken. Sinds 2017 hoort provincie Zeeland officieel bij regio Zuid en zijn we eind vorig jaar 
aan de slag gegaan met een nieuwe planning in het kader van het regionale werken. Het 
ziekenhuis en wij zijn ontzettend blij dat we wekelijks vanaf 17 januari weer op bezoek komen. 
Beginnend op de kinderafdeling, met uitbreidingsmogelijkheden naar de poli en de KNO- 
afdeling. Afdelingshoofd Jack Dobbelaar zag trouwens ook nog kansen op de 
bevallingsafdeling....  
 
Wij wensen onze eigen clown Mimus (Martin, woon achtend in de provincie Zeeland), 
afwisselend om de week met clown Fief (Maartje) en clown Bluf (Bas) heel veel speelplezier! 

 
(Maartje en Martin) 

  

CliniClowns in het nieuws 
Afgelopen week zijn er op TV 2 mooie items uitgezonden over ons werk! 
 
Zondag 14 januari om 17.30u waren Desiree, Marieke Lustenhouwer en Marcel Weijers te zien 
in het medisch kinderprogramma van de EO, Topdoks.  In het programma staat ‘ervaren’ 
centraal en presentatoren Rachel en Elbert willen graag weten hoe het is om CliniClown te 
worden. Desiree legt hen uit wat de clownsmethodiek is en dat je niet zomaar CliniClown 
wordt natuurlijk. En in het Albert Schweizer ziekenhuis in Dordrecht kijken de presentatoren 
mee met Marcel en Marieke tijdens hun werk als clowns. De doelgroep van Topdoks is 9-12 
jaar. Bekijk de uitzending hier: https://tvblik.nl/topdoks/14-januari-2018 
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Daarnaast werd maandag 15 januari op NPO een mooi item uitgezonden over CliniClowns voor 
dementerende ouderen! Zie hier de link naar de uitzending (2e item)  
https://www.npo.nl/hallo-nederland/15-01-2018/POW_03738309 

 

 
OPROEPJES 
 
Nieuwe taak voor vrijwilligers - start pilot van 6 maanden 
Donateurs zijn voor CliniClowns zeer belangrijk. 88 % van de totale inkomsten komt binnen 
door bijdragen van particuliere donaties.  
 
In maart starten we met een pilot van een half jaar om een deel van deze donateurs 
telefonisch te bedanken d.m.v. de zogeheten ‘Happy call’. Als Vrijwilliger ‘Happy call’ draag je 
bij aan de missie door onze donateurs structureel een blijk van waardering te geven met als 
doel het verminderen van uitstroom van donateurs.  
 

Werkzaamheden 

- Bedanken van donateurs d.m.v. telefooncontact rekening houdend met de wettelijke 

beltijden: (tussen 9.00 uur en 21.00 uur en uitgezonderd zon- en feestdagen) 

- Passend reageren op de reactie van de donateur 

- Donateurs eventueel intern doorverwijzen naar de juiste afdeling in het geval van 

vragen of opzegging 

 

Wat vragen we? 

Je weet op een prettige en aansprekende manier donateurs te bedanken voor hun structurele 

bijdrage. Je bent helder en correct in het uitwisselen van informatie zodat de essentie bij de 

ander overkomt en wordt begrepen. Je hebt hierbij oog en respect voor de ander, toont 

belangstelling en voelt goed aan of de ander behoefte heeft aan een gesprek. Je bent je 

bewust dat je hiermee het gezicht van CliniClowns bent. 

 

Beschikbaarheid  

Je bent (vanuit huis) beschikbaar voor minimaal 2 uur per week.  

 

Hoe ondersteunen we je? 

Wij verzorgen in de eerste week van maart een Telefonie training van een dagdeel om zo 

wegwijs te worden in het werken met een belscript. Je wordt inhoudelijk begeleid door 

Chantal de Bly (Fondsenwerver Particulier). Uiteraard vergoeden we je telefoonkosten! 

 
We zoeken minimaal 10 vrijwilligers die willen deelnemen aan deze pilot. Lijkt het je leuk om 
vanuit huis op zo’n manier bij te dragen als vrijwilliger of wil je meer weten? Laat het ons 
weten via vrijwilligers@cliniclowns.nl 
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CliniClowns Experience 1e helft van 2018 
De data van de CliniClowns Experiences (donateursavonden) voor het eerste halfjaar van 2018 
zijn bekend. Per avond zoeken we 4 vrijwilligers. 3 om te helpen met ondersteunend werk 
zoals e.e.a klaarzetten, groepjes meenemen van de ene naar de andere ruimte en 1 vrijwilliger 
voor het geven van een voorlichting/quiz.  
De data zijn: 
Woensdag 24 januari (al gecommuniceerd) 
Donderdag 22 februari (al gecommuniceerd) 
Donderdag 29 maart (al gecommuniceerd) 
Dinsdag 17 april 
Donderdag 24 mei 
Dinsdag 26 juni 
 
Kun en wil je ons helpen of wil je meer weten? Laat het weten aan onze collega Levine, via 
donateursavond@cliniclowns.nl 
  

 
Wie helpt ons met het uitpakken van 50.000 (!) neuzen? 
We hebben neuzen gekregen die over zijn van grote actie. Het zijn er ongeveer 50.000 en ze 
zijn verpakt in een plastikje met een flyertje. Ze moeten uit de verpakking gehaald worden en 
weer terug in de doos gestopt worden, zodat we deze weer kunnen gebruiken voor het 
werven van donateurs. 
Vorige week heeft er al een groep vrijwilligers geholpen (super!) maar de klus is nog niet 
geklaard dus nu hebben we dinsdag 23 en woensdag 24 januari van 10.00-16.00h gepland om 
verder uit te pakken. Wie komt ons helpen? Stuur ons dan even een mailtje op 
vrijwilligers@cliniclowns.nl Het is ook geen probleem als je later kunt, of eerder weg moet, alle 
hulp is welkom  

 

 
Alpentocht 2018! 
Nog op zoek naar goede voornemens voor het nieuwe jaar en wil je lekker sportief aan de 
slag? Grijp dan nu je kans en schrijf je in voor de Alpentocht en beklim samen met CliniClowns 
de Mont Ventoux! 
 
Afgelopen jaar hebben o.a. Coen en een aantal vrijwilligers al meegedaan aan dit evenement. 
Nu de Alpentocht georganiseerd wordt door CliniClowns, zou het echt ontzettend leuk zijn als 
we met een heel CliniClowns team de berg omhoog gaan. 
In het weekend van 22 september 2018 gaan we met z’n allen de uitdaging aan. Of je nu de 
berg te voet of met de fiets gaat beklimmen, het kan allemaal. Pak je fiets- of loopbuddy bij de 
hand en doe mee aan dit ontzettend leuk evenement. 

 
Hoe werkt het? 
De inschrijfkosten bedragen € 275,-. Daarvoor krijg je: 
 

 Het Alpentocht wielertenue of loopkleding 
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 Vier overnachtingen in een luxe stacaravan op camping Carpe Diem (19 tot 23 september) 
 Twee trainingsritten 
 Transfer van camping naar de voet van de berg en terug 
 Op zaterdag een overheerlijk BBQ 

 
We vragen elke deelnemer een sponsorbedrag van minimaal € 250,- op te halen. Uiteraard 
helpen we je bij het werven van sponsorgelden. Sluit jij je aan bij team CliniClowns? Ga 
naar www.alpentocht.nl en schrijf je snel in! 

 
 

 
 

 
WIST JE DAT 
 
Een tijdje geleden is Jokelien Vles (vrijwilliger o.a. in het College) geïnterviewd voor het 
tijdschrift De Verwondering (een uitgave van de NCRV). In de rubriek Hemelbestormers 
vertellen vrijwilligers waarom zij zich inzetten voor het goede doel. Leuk om te lezen!  

                
 

 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
 
De volgende nieuwsbrief zal half februari verschijnen. 

http://www.alpentocht.nl/
../../../../../HR%20Vrijwilligers/Personeelsdossiers/Vles,%20Jokelien/Overig/artikel%20CliniClowns%20Verwondering.pdf

