
 

 

Vrijwilligersnieuws juni 2020 
 

Dag allemaal, 

Op 7 maart vonden we het nog volkomen normaal dat we met een groep vrijwilligers voor de 
training “vertel je CliniClowns verhaal” op kantoor waren. Twee weken later waren we er al 
aan gewend dat we elkaar alleen digitaal konden ontmoeten! Hoe snel kan het gaan? Gelukkig 
gaat dat ook weer veranderen, want live ontmoetingen zijn toch van een heel andere kwaliteit 
dan via Zoom of via Teams! 

 

Deze afgelopen tijd heeft ons veel geleerd en dat nemen we ook weer mee naar de toekomst. 
We hebben er eigenlijk een aantal praktische tools bij gekregen om ons werk efficiënter en 
anders te doen. Hoe makkelijk is het gebleken om met een paar vrijwilligers via Zoom te 
brainstormen? Heel mooi om te ervaren dat we met z’n allen zo flexibel zijn! 

En ondanks alle beperkingen in de afgelopen periode hebben we bepaald niet stilgezeten. We 
vertellen graag wat we de afgelopen periode allemaal gedaan en bereikt hebben met behulp 
van jullie hulp en inzet, waarvoor we iedereen hierbij nogmaals willen bedanken! 
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ACTIVITEITEN AFGELOPEN PERIODE 

Schrijven kaartjes voor donateurs 

Op de oproep om te helpen bij het schrijven van 
kaartjes voor onze donateurs is door een aantal van 
jullie enthousiast gereageerd! In april zijn de kaartjes 
verstuurd aan de, met name oudere, donateurs. 
Zo hebben we deze doelgroep met jullie hulp een hart 
onder de riem kunnen steken, in een tijd die vooral 
voor deze mensen moeilijk kan zijn. 
 
Dat het gebaar gewaardeerd werd, blijkt uit de leuke reacties die we binnenkregen. 
Eén daarvan delen we graag met jullie: 
 
“Wij vonden het hartverwarmend om een kaart van jullie te ontvangen. 
Echt geweldig, de moeite die Joke Reijken heeft gedaan om ons, als donateur, een persoonlijk 
HANDGESCHREVEN warme groet te sturen.  
We wisten niet wat we zagen! 
Héél veel warme groeten terug aan jullie allen in deze moeilijke tijd en bedankt Joke!” 
 

 
Schrijven kaartjes voor wervers 
De CliniClowns wervers, die langs de deuren gaan om nieuwe donateurs te werven, konden de 
afgelopen tijd natuurlijk niet op pad. Sinds kort kunnen zij, op een iets aangepaste wijze, in een 
steeds groter deel van Nederland hun werk weer oppakken. 
 

Daar zijn wij natuurlijk blij mee en we willen deze 
wervers graag een hart onder riem steken en ze succes 
wensen met het hervatten van hun activiteiten. Daarom 
ontvangen ze een aanmoedigingspakketje, met een 
lekkere reep chocolade en een leuk, handgeschreven 
kaartje. Ook bij het schrijven van deze kaartjes heeft tot 
nu toe al een aantal vrijwilligers geholpen. 
 
 
 
 

 
Met een speciaal voor CliniClowns gemaakt 
matje kunnen de wervers op een ludieke en leuke 
manier 1,5 meter afstand houden! 
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Nabellen CliniClowns app 
De video app van CliniClowns was (en is) de 
afgelopen tijd booming! Veel nieuwe kinderen 
hebben zich de afgelopen tijd aangemeld en 
alle clowns zijn inmiddels actief op de app. 
De app was voor de doelgroepkinderen de 
afgelopen tijd best cruciaal: het is de enige 
liveline met de clowns!  
 
Maar wat we ook zagen, was dat het contact 
met al deze nieuw aangemelde kinderen meer 
aandacht nodig had. Dus zijn we begonnen 
met het nabellen van degenen die na aanmelding niet meer online zijn geweest of maar één 
keer en daarna niet meer. 
 
Het waren best veel kinderen die we wilden benaderen en ook op een korte termijn. Dat is de 
reden dat we een groep vrijwilligers benaderd hebben om te vragen mee te helpen met het 
nabellen. 
 
Tessa, coördinator van dit project, heeft de vrijwilligers die zich hiervoor hebben aangemeld, 
meegenomen in de praktische uitwerking. De contacten worden gebeld aan de hand van een 
belscript. Doel is  proberen uit te vinden waarom ze de app niet (meer) hebben bezocht, wat 
ze ervan vinden en wat ze misschien missen of anders zouden willen. Mocht je nog 
belangstelling hebben voor dit project: laat het ons weten! 
 

 
Oproep in update van 15 april 
In de update van 15 april deden we een oproep. Binnen het CliniClowns team werd en wordt 
hard nagedacht wat jullie als vrijwilligers voor CliniClowns kunnen betekenen in deze periode. 
Twee ideeën hebben we aan jullie voorgelegd: actie via Tikkie en contact met relaties die ons 
ondersteunen (kijk hier (Update 4 - 15 april - Oproep aan vrijwilligers) voor een verdere 
toelichting op deze twee ideeën).  
 
Het Tikkie project heeft het niet gehaald. Te weinig belangstelling en een te hoge investering 
daarvoor. Dus deze actie starten we (nog) niet op. 
 
Het bedanken en contact leggen met relaties die ons ondersteunen is wel een uitvoerbaar 
traject gebleken. Het script hiervoor is binnenkort klaar. Degenen die zich hiervoor hebben 
aangemeld ontvangen een aparte briefing. Ook hier kun je nog aansluiten! 
 
Ook kwamen er naar aanleiding van de oproep nog mooie andere ideeën binnen. Fijn dat er 
meegedacht wordt! 

https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht/nieuws-voor-vrijwilligers
https://d1teq08v563wcm.cloudfront.net/live/files/Update_4-_15_april_-_Oproep_vrijwilligers.pdf
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Voorlichting scholen 
Het is al een tijdje de wens om de 
voorlichtingsmaterialen die op scholen gebruikt 
worden te updaten, maar vooral ook uit te 
breiden. En eindelijk hadden we de gelegenheid 
om dit echt op te pakken. 
 
Samen met onze collega’s van Acties en een 
aantal ervaren en minder ervaren voorlichters 
houden we een aantal Zoom-meetings, waarin 
we out of the box denken over waar de materialen aan zouden moeten voldoen en welke 
nieuwe invalshoeken we kunnen nemen. 
 
Als deze sessies allemaal hebben plaatsgevonden, zo rond half juni, dan halen wij het net op 
en bundelen we alle adviezen en ideeën die we hebben gekregen. En dan kunnen we aan de 
slag met de ontwikkeling van de nieuwe materialen. Tot nu toe worden we heel blij van alle 
input!  Wordt vervolgd! 

 
 
EN DAN DE CLOWNS! 

Ze werken op hoogwerkers, voor de ramen en via de app! 

Wil je een indruk krijgen van wat de clowns de afgelopen tijd hebben gedaan? Lees dan de 

verhalen hier: https://www.cliniclowns.nl/blog   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cliniclowns.nl/blog
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NIEUWKOMERS 

We introduceren hier een nieuwe rubriek om jullie op de hoogte te stellen van de komst van 
nieuwe vrijwilligers. We vinden het ook een beetje lastig, want dat betekent dat we een aantal 
mensen die verleden jaar zijn begonnen niet hebben genoemd. Maar we moeten ergens 
beginnen en dat is dus nu. 
 
Sinds het begin van dit jaar hebben we de volgende nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen: 
 
per 15 januari: 
Henk Middelkamp  - Voorlichting/Acties 
Per 15 februari: 
Ruud Trommel   - Voorlichting/Acties 
Per 1 maart: 
Esther Pijnenburg-Rovers - Voorlichting/Acties 
Ellen van Scheepen  - Voorlichting/Acties 
Ingrid Splinter   - Happy Call 
Mirjam Willemen-Stuip  - Voorlichting/Acties 
Per 1 mei: 
Sandra Baltus   - Voorlichting/Acties 
Carla Tiggelman  - Webcare   
Per 1 juni: 
Gera Maschino   - Webcare 
 
 

ALPENTOCHT 
 
De Alpentocht vrijwilligers wisten het al en het 
zal niemand ook verbazen: de Alpentocht Val 
Thorens die op 5 september zou plaatsvinden, 
is verplaatst naar september 2021.  
Reken maar dat dat een heel speciale editie 
wordt! En wat doen we dit jaar dan wel? 

 
 
De Alpentocht NL Editie! 
Coronaproof en toch voor iedereen toegankelijk!  
Wat is het idee? Elke deelnemer maakt tussen 2 en 5 september zoveel mogelijk hoogtemeters 
in Nederland. Je kunt dat fietsend, wandelend of hardlopend doen. De Alpentocht in Val 
Thorens kent 1944 hoogtemeters. De uitdaging is om die te behalen in Nederland, maar een 
gedeelte van dit getal is natuurlijk ook al helemaal super. 
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En wat is het doel? 
Een sportieve uitdaging organiseren waarmee we zowel de deelnemers faciliteren als 
CliniClowns weer positief in de aandacht brengen. Natuurlijk hopen we dat deelnemers zich 
laten supporten, zodat we ook geld genereren voor CliniClowns.   
Het concept wordt momenteel verder uitgewerkt. Binnen enkele weken zal alle praktische 
informatie beschikbaar zijn op www.alpentocht.nl 
 
Inschrijven vanaf 1 juli 
Inschrijven voor de Alpentocht NL Editie kan per 1 juli via www.alpentocht.nl  
Vanaf dat moment word je geholpen door het Alpentocht team met routes en ideeën om die 
hoogtemeters te verzamelen. Dit jaar kan iedereen in Nederland dus meedoen aan de 
Alpentocht! Hoe gaaf is dat? Er komen vast heel mooie initiatieven en acties uit voort! 
 
En de vrijwilligers die mee zouden gaan naar Val Thorens? 
Het team is aan het uitwerken welke rol zij in deze editie kunnen hebben (als ze dat willen 
uiteraard). Zij krijgen een aparte briefing. 

 
 
ONTMOETINGSDAGEN VOOR VRIJWILLIGERS 
 
We hebben er al eerder over gecommuniceerd: het kost wat meer tijd om inhoud en vorm te 
geven aan de dagen die we gepland hadden. Digitaal of live, ze gaan er komen. We zullen per 
taakgebied met de deelnemers communiceren.   
 

 
Vrijwilligersdag 
Kan het wel of kan het niet… wat we voor ogen hadden? En op 
welke termijn? Het is een puzzel die nog niet gelegd is. We houden 
jullie op de hoogte en zullen gaan overleggen met de vrijwilligers 
die meegedacht hebben over de invulling. 

 
 
 
 
 
EN DAN: EEN NIEUW PODIUM VOOR… PATRICK VAN GILS! 
 

Bijna iedereen heeft de training gevolgd: “vertel je 
CliniClowns verhaal” met Patrick van Gils. Velen van jullie 
vonden het een inspirerende training. We hebben veel 
mooie verhalen gedeeld en jullie hebben jezelf op de stip in 
the spotlights gezet! Super spannend voor sommigen, maar 
uiteindelijk stond iedereen er wel! 

http://www.alpentocht.nl/
http://www.alpentocht.nl/
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Maar ja, hoe gaat het met de meeste dingen je maar één keer doet? Het ebt weg, je herinnert 
je nog wel wat mooie momenten, maar hoe zat het nou ook alweer precies met die stappen? 
Waar stond ZEEP ook alweer voor? 
 
Om die reden hebben we met Patrick een digitale versie ontwikkeld van deze training, 
ondersteund met korte tekstblokken. De training is opgeknipt in 6 blokken (je weet wel: van de 
bouwplaat van het kistje dat je voor je had liggen). Elk blok bestaat uit 1 of 2 korte 
videofilmpjes met een tekst erbij. Zo kun je alle stappen overdoen en herhalen zo vaak als je 
wilt. 
 
In deze nieuwsbrief de introductie! Dubbelklik op het onderstaande icoontje om het 
videofilmpje van blok 1 af te spelen. 
 

1. Introductie.wmv
 

 
En hier vind je de tekst behorende bij dit eerste filmpje. 
 
De komende weken zullen we volgende blokken sturen. Uiteindelijk komen alle stappen en 
teksten op de vrijwilligerssite te staan. 

En dan echt als laatste… 

WIST JE DAT… 

• De eerste digitale cheque-ontvangst eind juni gaat plaatsvinden, met een van onze 
ervaren voorlichters in de hoofdrol? 

• Een van onze nieuwe vrijwilligers na het luisteren van een radioprogramma op een 
zondagochtend heeft geregeld dat een van de clowns een interview kreeg in een van 
de volgende uitzendingen?  

• Onze donateurs supertrouw zijn gebleken? 
• Online samenwerken ook zo zijn uitdagingen kent?  

 

 

 

 

 

file://///cc-fs01/CliniClowns/Marketing/06%20Vrijwilligers/Overkoepelend/Loyaliteit%20(doorlopend)/Opleiding%20-%20training/Patrick%20van%20Gils/artikelen%20bij%20video's/1.%20Introductie-artikel-KB.docx
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Maar daar heeft GoodHabitz natuurlijk een online-training voor! 

 

Zie www.goodhabitz.nl 

Heb je je account (nog) niet geactiveerd? Laat het ons weten, we zorgen dat je weer 
toegang krijgt. 

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen: mail of bel ons! 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus! Tussendoor zullen we jullie korte updates 
sturen. 

Hartelijke groet, ook van alle collega’s, 

 Kitty en Marit 

 

 

http://www.goodhabitz.nl/

