
 

 

 

Vrijwilligersnieuws juni 2018 
 

Hierbij de maandelijkse nieuwsbrief met een grote oproep voor hulp op de 50+ beurs in 
Utrecht, een last call voor de donateursavond van 26 juni,  nieuwtjes en een leuke uitnodiging 
voor een filmfestival! 

 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
 

 
50+ beurs Utrecht – 18 t/m 22 september 
Het klinkt misschien saai maar dat is het niet!! Althans niet als je voor CliniClowns Toet 
sleutelhangers mag uitdelen….. Daar wordt iedereen toch blij van? 
 
We hebben een gratis stand ter beschikking gekregen en grijpen deze kans graag aan om ons 
werk en merk zichtbaar te maken! 
Ons doel voor deelname aan de beurs is ten eerste dat we adressen voor onze giftenmailing 
willen verwerven. Ten tweede willen we restanten beeldjes verkopen. We gaan dus niet 
collecteren of donateurs werven. We krijgen een stand van 9m2, met daarin een tafel met 
beeldjes en een statafel met formulieren. De beeldjes worden verkocht. De formulieren 
kunnen worden ingevuld door bezoekers en als ze hun (mail)adres inleveren krijgen ze een 
Toet sleutelhanger.  
 
Wij zoeken voor onze stand een flink aantal vrijwilligers. Het gaat om 5 dagen van 5 shifts per 
dag. De beurs is van 18 t/m 22 sept in de Jaarbeurs Utrecht. De beurs is open van 10.00h -
17.00h, en wij zoeken vrijwilligers van 09.30h-17.30h. We gaan werken met shifts van vier uur 
en voor elke shift zijn er twee vrijwilligers nodig. Er is nog een extra (overlap) shift van 12.00-
16.00 uur omdat het op het midden van de dag het drukst is. Dus in totaal  25 shifts van 4 uur. 
 
Lijkt het je leuk om één of meerdere shifts te doen? Laat ons via de mail weten welke shift(s) je 

wilt komen helpen vrijwilligers@cliniclowns.nl. 
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Donateursavond 26 juni 
I.v.m. verhindering van 2 vrijwilligers, zoeken we nog 2 nieuwe vrijwilligers voor de 
donateursavond van 26 juni. Lijkt het je leuk om zo’n avond mee te maken en een groepje 
donateurs door de avond heen te leiden? Laat het ons weten!  Je wordt om 18.00h uur op 
kantoor verwacht en de avond is rond 22.30 uur afgelopen. Voor eten wordt gezorgd en er is 
een draaiboek zodat je van te voren kunt zien wat er van je verwacht wordt.  
 
 

Stem je ook? 
De radiospot met Luca & de poepende dieren – uit de campagne “Een beetje verbeelding doet 
wonderen”  is genomineerd voor de publieksprijs van het RAB (Radio Advies Bureau). 
 
Alle luisteraars kunnen nu stemmen op hun favoriete campagne, dus stem je mee? 
Dat kan op: www.debesteradiocommercial.nl. Vraag je je vrienden, kennissen en buren dit ook 
te doen? Dank je wel! 
 

 
Interview in ons donateursblad De Lach! 

De Lach! wordt 2 tot 3 keer per jaar verstuurd aan al onze ruim 200.000 donateurs. 
Omdat vrijwilligers een heel belangrijke rol hebben binnen onze organisatie willen we 
jullie hier graag aan het woord laten. Je wordt geïnterviewd over je activiteiten en 
motivatie als vrijwilliger. Lijkt het je leuk om in eerstvolgende Lach! te staan met jouw 
persoonlijke verhaal? Mail ons dan via vrijwilligers@cliniclowns.nl.  
 
 
NIEUWS 

Wat wil je (blijven) doen als vrijwilliger?  

De enquête is inmiddels door 112 van jullie ingevuld, heel fijn, dank hiervoor!  

Heb je de enquête niet ingevuld of op een andere manier niet gereageerd, dan staat je naam 

tijdelijk op de ‘reservelijst’. Je kunt je nu niet inschrijven voor activiteiten en we zullen t.z.t. 

contact met je opnemen. Natuurlijk kun je ons ook altijd bereiken via 033-4699040 en 

vrijwilligers@cliniclowns.nl. 
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Resultaten enquête 

Om een beeld te geven van waar de belangstelling binnen de gehele groep vrijwilligers naar uit 

gaat, zie onderstaande grafiek.

 

Vervolg 

Tijdens de vrijwilligersdag hebben we de planning m.b.t. de vervolgstappen laten zien (zie 

onderstaand). De aankomende weken zullen we alle enquêtes verder gaan verwerken en je 

ofwel persoonlijk ofwel via de nieuwsbrief meenemen in de volgende stap, o.a. het 

meekijken/lopen met een ervaren vrijwilliger (indien van toepassing). 
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29 september organiseren we een dag vol inspirerende trainingen/workshops voor iedereen. 

Zet ‘m alvast in de agenda! 

 

‘SCHUDBOL’  – doorstart projectgroep  
N.a.v. de oproep in de vorige nieuwsbrief, zijn we blij te kunnen vertellen dat de projectgroep 
‘schudbol’ door kan gaan met 3 nieuwe vrijwilligers! Cees van de Corput, Sonja Boermeester 
en Véronique Steevensz zullen de aankomende periode met ons verder kijken of en hoe we de 
schudbol kunnen ontwikkelen en om zo de kracht van verbeelding te verspreiden. We houden 
jullie op de hoogte! 

 
CliniClowns begunstigde van nieuwe loterij 
Afgelopen woensdag is er een nieuwe loterij gelanceerd waarvan wij één van de begunstigden 
zijn: ‘Raffld’. De andere drie goede doelen zijn Ronald McDonald Kinderfonds, KNGF 
Geleidehonden en Conservation International. 
 
Raffld is een gloednieuwe Nederlandse loterij, waarbij spelers de kans krijgen om unieke 
belevenissen te winnen samen met hun vrienden, terwijl ze geld bijeenbrengen voor het goede 
doel. Het is de eerste nieuwe permanente goede doelen loterij die in Nederland wordt 
gelanceerd sinds 1989! Raffld is bovendien ook een volledig online, mobile first loterij, de 
eerste in zijn soort in Nederland. 
 
We hopen natuurlijk dat deze loterij een enorm succes gaat worden en we hierdoor een mooie 

nieuwe inkomstenbron erbij hebben! Voor meer informatie zie www.raffld.nl. 

Heb je vragen over de loterij, laat het ons weten! 

 

In de media 

Interview magazine Rotterdam 

In januari is Matthijs (clown Hup) geïnterviewd door het Rotterdamse magazine GERS! en 

vorige maand is het mei nummer uitgekomen waarin het interview met Matthijs staat. GERS! 

komt een aantal keer per jaar uit en wordt bijna volledig gemaakt door vrijwilligers en is gratis 

te verkrijgen op diverse plekken in Rotterdam en omgeving. Erg mooi geworden, met een hele 

mooie foto! Bekijk het artikel hier 

http://www.raffld.nl/
https://intranet.cliniclowns.nl/?attachment_id=9444


 

 

 

 

Vlog 

Misschien heb je ‘m al gezien op Facebook; de vlog van de ‘Huismuts’.  Deze Huismuts – 
eigenlijk heet ze gewoon Rachel – is als vlogger online ambassadeur van ons werk. Enige tijd 
geleden heeft haar man onze clowns in het Meander Medisch Centrum gefilmd en is er een 
klein item van gemaakt. Het is een mooi filmpje geworden dat inmiddels al meer dan 40.000 is 
bekeken! Kijk het ook hier: https://youtu.be/K_wx99Fr_o0 (het zit als eerste in de weekvlog) 

 

Krant 
Dit jaar in mei spelen onze clowns precies 22 jaar in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Via social 
media hebben we een oud krantenartikel gekregen. We hebben Lizzy (Pedagogisch 
Medewerker) gesproken over de samenwerking met CliniClowns. Ze werkt zelf ook al 22 jaar 
bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, dus ze is er vanaf het begin bij geweest. Lizzy: “Ik vind het heel 

https://youtu.be/K_wx99Fr_o0
https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2013/07/social_jeroenboschziekenhuis_cliniclowns.jpg


 

 

 

fijn dat de CliniClowns ons tijdens ons werk aanvullen. Bij behandelingen leiden de clowns de 
kinderen af waardoor ze minder stress ervaren. We zijn blij dat de CliniClowns al 22 jaar zoveel 
plezier brengen op onze kinderafdeling.”  

  

UITNODIGING 
SCENECS Film Festival is een cultureel festival in Hilversum (van 22 t/m 29 juni) waarbij de hele 
week films worden vertoont. Deze films zijn ingezonden door nieuwe filmmakers afkomstig uit 
76 landen. In het kader van cultuur participatie heeft deze organisatie bestuur 2 gratis kaarten 
per persoon aan ons ‘gedoneerd’!  

Naast het bezoeken van de films kun je met deze passe partouts deelnemen aan diverse 
activiteiten (onder andere workshops en masterclasses). Met deze link kun je de Passe 

Partouts tickets bestellen: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-scenecs-int-film-festival-
45235471513?aff=eac2  

De promotiecode is SCECLINI (hoofdletters) 

 
WIST JE DAT 
Inmiddels zijn we (Kitty en Marit) als Coördinator vrijwilligers alweer enkele maanden met 
elkaar aan het werk. Handig om te weten voor jullie wat onze werkdagen zijn en hoe we te 
bereiken zijn: 
Marit: maandag, dinsdag en vrijdag. Tel: 06-10628555 
Kitty: maandag (halve dag), dinsdag, woensdag en donderdag. Tel: 06-10629734 
We hebben beiden toegang tot de mails via vrijwilligers@cliniclowns.nl 

 
 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
 
De volgende nieuwsbrief zal half juli verschijnen. 
 
Zonnige groet! 
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