
 

 

Vrijwilligersnieuws januari 2019 
 
Hierbij de 1e nieuwsbrief van dit jaar!  

 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
 

‘Goodiebags’ voor donateurs 
Eens per maand hebben we bij Cliniclowns een donateursavond. Op die avond vertellen we 
onze donateurs meer over ons werk en laten we ook het een en ander zien. Aan het einde van 
de avond krijgen ze allemaal een gevulde “goodiebag’’ mee naar huis.  
 
Wie zou het leuk vinden om een keer op een vrijdag te komen helpen op kantoor met het 
samenstellen van de (600) goodiebags voor de aankomende maanden? Een datum daarvoor 
kunnen we met elkaar overleggen. We horen het graag via vrijwilligers@cliniclowns.nl 

 
NIEUWS 
 
Zaterdag 13 april vrijwilligersdag: mis ‘m niet! 
Zoals eerder aangekondigd: het wordt écht een andere vrijwilligersdag dan we gewend zijn.  

De bedoeling is er een leuke informele middag 
en avond van te maken op een prachtige 
locatie. Daarbij zorgen we voor lekker eten en 
drinken en ook nog entertainment! 
 
Wat we alvast verklappen: 
 
De locatie: het Herman van Veen Art Center  
(Landgoed de Paltz 1, 3768 MZ Soest) 
De tijd: van 14.00 tot 20.00 uur. 
Entertainment: verrassend theateroptreden! 
Doel: Een ontspannen samenzijn met alle 
vrijwilligers. Het maakt niet uit of je de laatste 
tijd heel actief bent geweest voor CliniClowns, 
of dat je wat minder hebt kunnen doen: 
iedereen is van harte welkom!  

(Foto: Herman van Veen Art Center) 
 
Voor zover je je nog niet hebt aangemeld: we horen graag of je er wel of niet bij bent via 
vrijwilligers@cliniclowns.nl 
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Trainingen voor vrijwilligers 

‘’Today is a good day to upgrade yourself’’ 
Met deze slogan begint de mailing die jullie allemaal eerder deze maand hebben ontvangen. 
Nog even kort: we willen jullie graag ondersteunen met trainingen die inspireren, en die jou in 
staat stellen je rol als vrijwilliger nóg beter in te vullen; professioneel, persoonlijk en met 
plezier! Daarvoor bieden we je de training aan “Vertel het CliniClowns verhaal” met Patrick van 
Gils.  
 
Daarnaast is het voor jullie allen mogelijk kosteloos online allerlei trainingen te volgen op het 
gebied van persoonlijke ontwikkeling, computer skills, presentatietraining, mindfulness, 
timemanagement en nog veel meer! We hebben gekozen voor het brede online 
trainingspakket van Goodhabitz.  
 
In de loop van maart/april gaan we per taakgebied/taak aangeven welke online trainingen er 
gevolgd moeten worden. Het is onze bedoeling dat jullie allemaal de training bij Patrick van 
Gils volgen, liefst voor de zomer. Zodra de groepen op de tot nu toe geplande data (27 en 29 
maart, en 18 mei) vol zitten, gaan we aanvullende data plannen. Lees er meer over in de 
mailing en meld je aan! 
 
 

Webshop: nieuwe producten  
 
Toet met shirtje met naam 
Sinds kort hebben we een mooie samenwerking met onze vrijwilliger Henk Looijmans en zijn 
Borduurstudio HeLie. Deze studio borduurt producten op maat voor klanten.  

Wij bieden dit nu ook aan in onze webshop. 
Klanten kunnen een Toet ‘met een persoonlijk 
tintje’ bij ons bestellen voor € 9,95. Dit is een 
Toet (in 3 kleuren) met een shirtje (blauw, rood, 
wit) en daarop geborduurd een naam naar wens. 
Deze ‘customized’ Toet valt goed in de smaak, 
want inmiddels hebben we al 75 knuffeltjes 
verkocht!  
Je kunt de Toet vinden in de webshop. 
 

 
 
Druppies regenlaarsjes 
Al een tijdje hebben we een leuke samenwerking met Druppies. Zij maken regenlaarsjes 
waarvan een deel van de opbrengst naar CliniClowns gaat. 
Ze hebben ook speciale CliniClowns laarsjes gemaakt en deze staan vanaf nu ook in onze 
webshop voor consumenten te koop: 
Prijs maat 20 t/m 32: €29,95 
Prijs maat 33 t/m 42: €32,95 
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De gehele opbrengst van deze laarsjes gaat naar 
CliniClowns. Als vrijwilliger kun je ze ook gratis 
bestellen om te verkopen op markten of tijdens 
evenementen. 
NB: van sommige maten is er een beperkte 
voorraad. Je kunt dit zien door de maat te 
selecteren in de shop, dan verschijnt de voorraad 
in groen onderaan (Zie onderstaand voorbeeld). 

 
 

 

 
 
Alpentocht 
Het gaat heel goed met de aanmeldingen van het aantal deelnemers aan de Alpentocht 2019. 
Als alle toezeggingen ook daadwerkelijk gaan inschrijven dan komen we al aardig in de richting 

van het beoogde aantal deelnemers (max. 750)! 
 
We vinden het ontzettend leuk dat velen van jullie zich hebben 
opgegeven om te helpen als vrijwilliger! Sommigen komen zelfs met 
partner. In totaal zijn er nu 30 vrijwilligers voor de Alpentocht en dat 
is in principe voldoende.   
We zoeken nog wel een aantal vrijwilligers die zich als reserve willen 
opgeven. Mocht je nog iemand in je omgeving/netwerk kennen die 
ook interesse heeft, laat het ons weten via 
vrijwilligers@cliniclowns.nl 
 
 
 

Bijeenkomst 13 februari 
De eerste voorlichtingsbijeenkomst voor 
vrijwilligers van de Alpentocht is op woensdag 13 
februari van 19.00-21.00 uur op kantoor in 
Amersfoort.  
Hiervoor hebben zich nog niet zoveel van jullie 
aangemeld. We horen het graag, óók als je niet 
kunt, via vrijwilligers@cliniclowns.nl 
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CliniClowns meest bekende goede doel! 
Als het gaat om geholpen, spontane en eerstgenoemde (Top Of Mind) bekendheid 
behoort CliniClowns tot de meest bekende goede doelen van Nederland. 
Dit is de uitkomst van een landelijk marktonderzoek van Kien onder alle goede doelen in 
Nederland. Een mooi resultaat! Wil je meer resultaten van het onderzoek lezen, kijk dan hier. 

 
 
IN HET NIEUWS 
 
Deze maand weer twee mooie momenten van aandacht voor CliniClowns om hier uit te 
lichten: 

-Op RTV Utrecht een interview met Marieke van Nielen (Clown Silly). Beluister het hier  
-En 5 uur live ging op bezoek bij een instelling voor mensen met dementie en zag de 
CliniClowns aan het werk. Klik hier voor het volledige item. 

 
TERUGBLIK 

 
Op 12 januari jl. was er een trainingsdag op 
kantoor voor de vrijwilligers van het 
College. Aanleiding is een verandering van 
hun rol tijdens het pannenkoeken eten met 
het gezin. De clowns zullen tijdens dit 
onderdeel niet meer aanwezig zijn dus dit 
vergt een iets andere invulling van de rol als 
gastvrouw/heer. 
Het was een heel leerzame en vooral leuke 
dag! Nogmaals bedankt voor jullie inzet! 

 

 

 

 

 

 
(Foto: het team van vrijwilligers in het 
College, met Kitty en Marit) 
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WIST JE DAT… 
Je bij alle supermarkten van Dirk van de Broek je statiegeldflessen kunt inleveren en dat de 
opbrengst naar CliniClowns gaat? De actie loopt van 28 januari t/m 24 maart. 

Fayenne (zij staat in de volgende mailing naar donateurs centraal) trapte de actie af samen 
met Clown Boem. 

 

 

 

 

 

 

 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind februari. 


