
 

Vrijwilligersnieuws mei 2019 
  
Hierbij de belangrijkste en leukste nieuwtjes en weetjes van de afgelopen 2 maanden. 
 

NIEUWS 
 
Vrijwilligersdag 2020 – 18 april 
We zijn er vroeg bij: de vrijwilligersdag is volgend jaar op zaterdag 18 april.  
N.a.v. de positieve reacties van de mooie dag 13 april zal de insteek voor het programma net 
als dit jaar zijn: een gezellig informeel samenzijn. 
 
Het stokje voor het meedenken voor deze dag is symbolisch overgedragen aan André Jager en 
Monique Oosting uit Almere. We zoeken nog een aantal vrijwilligers die ook mee willen 
denken. Laat het ons weten via vrijwilligers@cliniclowns.nl 
 
Het verslag en de foto’s van 13 april zijn te vinden op jullie website !  
 

 
 
Jaarverslag CliniClowns 
Het jaarverslag 2018 is weer klaar en digitaal verstuurd naar onze hele achterban. Jullie 
hebben deze ook per mail gekregen. Je kunt ‘m teruglezen via de website onder het blok 
Materialen en dan ‘Overige’. 
 

Een nieuwe Lach! 
De nieuwe Lach! is gedrukt en ligt vanaf deze week bij onze donateurs op de mat.  
Met in deze editie: 

- Vrijwilliger Leendert de Jong neemt ons mee in zijn werk voor CliniClowns: een heel 
mooi portret als donateur en als betrokken vrijwilliger. 

- Het verhaal van zorgcentrum Amaris de Veste siert de cover, waar meneer Boddeke en 
mevrouw Lustig mooie momenten met CliniClowns Olga en Sien beleven. 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht/vrijwilligersdag-13-april
http://www.cliniclowns.nl/vrijwilligers
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- Ook kijken we mee in het VUmc Amsterdam, waar gipsverbandmeester Jan Cees 
Reijnders de voetjes van Esila in het gips recht zet. CliniClowns Toffie en Pantalon 
zorgen voor de nodige afleiding tijdens haar pijnlijke behandeling. 
 

Samen met de nieuwe Lach! wordt ook de giftenmailing verstuurd. Onze donateurs ontvangen 
één van de volgende mailings: 

- De giftenmailing met het verhaal van Esila in de gipskamer 
- De giftenmailing met het verhaal over mensen met dementie (Amaris de Veste) 
- De bedankbrief met de resultaten van 2018 

 

 
 
De digitale versie kun je op jullie website vinden onder het blok Materialen en dan ‘Overige’. 
 

Nieuw beeldmateriaal en presentatie 
Onlangs brachten Trudie (Luut) en Pinie (Pula) een bezoek aan de bewoners van het 
Sarphatihuis in Amsterdam. Dit leverde hele mooie en ontroerende momenten op die we in 
beeld hebben gebracht.  
Tevens hebben we 1 van de presentaties (de neus-op-neus quiz) aangepast. 
Daarnaast is het filmpje ‘CliniClowns – speler in de zorg’ (whiteboard animatie) nu ook in het 
Engels vertaald.   
 
De nieuwe beelden en presentatie zijn te vinden via jullie website, onder het blok Materialen. 

 

 
 

https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht/materialen-vrijwilligers
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WonderWater – de zomer komt eraan

 
Ons WonderWater kun je als vrijwilliger gratis via de webshop bestellen om (in je eigen 
omgeving of op een markt) te verkopen of om mee te nemen tijdens een actie of voorlichting. 
Het warme weer komt er gelukkig snel aan en daarom is de verkoopprijs de aankomende 
periode €1,50 per flesje i.p.v. €4,95!! Log dus snel in met je vrijwilligersaccount in de webshop 
en bestel het bijzondere WonderWater. 

 
 
Alpentocht - update 
De voorbereidingen voor de Alpentocht zijn in volle gang. Over 102 dagen gaan we fietsend, 
wandelend en hardlopend naar de top van de Col du Galibier. Op dit moment staan we met 
481 deelnemers bij de start. Er zijn 25 vrijwilligers die komen helpen; fantastisch! 
Onze deelnemers zijn volop bezig met het ophalen van sponsorgeld en op dit moment (27-5-
2019) staat de donatieteller al op €72.520,03!! Echt te gek. 
 

 
 
 
 

https://www.cliniclowns.nl/shop/
https://www.cliniclowns.nl/shop/wp-content/uploads/2018/08/wonderwater_doos_open.jpg
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Trainingsdag 
Op 19 mei jl. was de eerste trainingsdag met 64 fietsers en wandelaars op kantoor in 
Amersfoort. Op 15 juni gaan we met z’n allen voor de tweede keer trainen op de Posbank bij 

Rheden. 

 
Programma en highlights 
Op woensdag 4 september komen de eerste deelnemers aan in Frankrijk en zal iedereen een 
warm welkom krijgen door Conny Anders. Op donderdag is er voldoende tijd om nog een keer 
te gaan trainen voor de beklimming op de zaterdag. Voor de fietsers is er een trainingsrit naar 
de Alpe d’Huez en voor de lopers is er een trailtraining. ’s Avonds is er dan de officiële opening 
van Alpentocht. Twee dames gaan mee om iedereen die wil een sportmassage te geven. 
Heerlijk! 
Op vrijdag is er een leuke Alpentocht Pub Quiz met allerlei leuke feiten rond om Alpentocht, 
CliniClowns, fietsen en (hard)lopen. Op zaterdag sluiten we af met een heerlijke BBQ en een 
gezellig feest. En wat mag natuurlijk niet missen bij een leuk feestje? Een gezellige band! En die 
hebben we geregeld. De ‘Leuk dat je d’r bent Band’ zal op donderdag en zaterdag optreden. 
 

 
 
Je kunt je nog inschrijven als deelnemer aan de Alptentocht tot 3 juni;-)  

Kijk op www.alpentocht.nl   

 

 
 
 
 
 

http://www.alpentocht.nl/
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OPROEP 
 

Donateursavonden najaar - vrijwilligers gezocht  
Elke maand houden we een donateursavond voor nieuwe donateurs of voor donateurs die 
deze avond nog niet eerder hebben bijgewoond. Onze gasten nemen we mee in de bijzondere 
werkwijze van de CliniClowns. In het najaar zijn de avonden gepland op: 
• Dinsdag 24 september 
• Donderdag 24 oktober 
• Dinsdag 26 november 
 
Wat doe je als vrijwilliger? 
Je bent (mede) gastheer/gastvrouw voor de genodigden. Je heet de gasten welkom en schenkt 
koffie en thee. Je legt contact en toont belangstelling : waar komen ze vandaan, hoe zijn ze 
donateur geworden? De genodigden worden in groepjes verdeeld en je begeleidt een van de 
groepen door het programma van de avond.  Na afloop bedank je de gasten, je begeleidt ze 
naar buiten en geeft ze een goodiebag mee.  
 
Het programma start om 19.30 uur. Voorafgaand eten 
we gezamenlijk met het team en nemen we het 
draaiboek door. Je bent op een avond van ongeveer 
18.00-22.30h aanwezig op ons kantoor in Amersfoort.  
 
Wil je meer weten over de invulling van de avond of je 
aanmelden? Neem dan contact op met Detty Kerkstra, 
bereikbaar via 
detty.kerkstra@cliniclowns.nl of 06-106 305 00.  
 
Ken je donateurs die je ook een kijkje in de keuken gunt 
of heb je zelf nog nooit een donateursavond 
meegemaakt en wil je komen kijken? Laat het ons 
weten! 
 
 

TERUGBLIK 
 

Koningsdag 
Wat was het een feest, de koninklijke familie op bezoek in de Amersfoortse Krankeledenstraat, 
het Straatje van de Glimlach. Ruim 2,4 miljoen mensen zagen hoe de kleine Julia samen met de 
clowns het gezelschap door de straat leidde. Mocht je de beelden nog niet hebben gezien, je 
kunt ‘ons moment’ hier terugkijken vanaf minuut 44:40. 
 
Koningin Maxima deed zelfs even een rode neus op en noemde de CliniClowns als één van de 
hoogtepunten van het bezoek. En ook Prins Maurits is gespot met rode neus.  

mailto:detty.kerkstra@cliniclowns.nl
https://www.gids.tv/video/58428/live-beelden-koningsdag-2019-in-amersfoort?fbclid=IwAR3C-iY6mRNLMnCJmKgnFweZLLh7CjULw0KwYFjHK8M5q34rqVO890i1tEc
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We werden overweldigd door berichtjes van doelgroepkinderen, maar ook veel mensen die 

ons optreden vooral erg leuk vonden. “Een hoogtepunt van de tocht”. Je kan hier een aantal 
leuke berichten bekijken. Tevens is er een mooi blogbericht, met hierin een reactie van de 
moeder van Julia en de moeder van Luca, lees het bericht hier. 

Je kan de foto’s van de generale repetitie hier bekijken en foto’s van de dag zelf vind je hier. 

 
 
Mediawaarde 

- Er verschenen 181 nieuwsberichten met een totale nieuwswaarde van 352.239 euro 
en met een potentieel bereik van 21.290.298 mensen (doordat de verschillende media 
niet op elkaar te ontdubbelen is, is dit geen uniek bereik, vandaar dit hoge getal).  

- Op social media waren er nog eens 282 posts met een potentieel bereik van 6.800.357 
mensen.  

 
Dat maakt het totale potentiële bereik 28.090.655 mensen. Superscore dus!   
 
Maartje (Fief) en Martin (Mimus) gingen na afloop nog even langs bij de 
koningsdagstudio van WNL Op Zaterdag NPO Radio 1, waar ze werden geïnterviewd over hun 

ervaringen die dag. Je kan het hier terugluisteren (tijdvak 14:00-15:00 vanaf minuut 34). 
 

 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind juni! 

 

https://intranet.cliniclowns.nl/?attachment_id=10382
https://www.cliniclowns.nl/blog/verhalen/zoiets-maak-je-nooit-meer-mee
https://cliniclowns.bynder.nl/share/B3ED6828-27E7-46B3-997D2BDC6CFCCC8A/
https://cliniclowns.bynder.nl/share/1D35CCEA-768D-4E3C-A11485A762B309A4/
https://www.nporadio1.nl/koningsdag-op-1/onderwerpen/499118-sprookje-van-monarchie-valt-uit-elkaar-als-koning-te-gewoontjes-wordt
https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/nog-even-nagenieten-van-koningsdag-2019/koningsdag-zelf-cliniclowns-243/

