
 

 

Vrijwilligersnieuws november 2018 
 
Alweer bijna de laatste nieuwsbrief van dit jaar!  

 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 

Alpentocht 2019 – Vrijwilligers gevraagd 
Volgend jaar op 7 september is er weer de CliniClowns Alpentocht! Volgende week vrijdag 
komt er per mail een speciale Newsflash jullie kant op met meer informatie over de 
vrijwilligers die we zoeken om te helpen tijdens het evenement. Dus hou je mail in de gaten;-) 

Daarnaast zijn we druk bezig met het werven van deelnemers, bekijk hiervoor deze ‘teaser’  

 
 
 
NIEUWS 
 

CliniClowns TVshow ‘Zet ‘m op’: ben jij erbij 15 december?  
 

 
 

https://youtu.be/ip5igCY6mSA
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15 december is het zover: de speciale CliniClowns TV show ‘Zet ‘m op’ wordt uitgezonden op 
NPO 1! We zijn ontzettend druk met alle voorbereidingen met o.a. een aantal BN’ers 
waaronder: 

 
 
Het doel is nieuwe donateurs aan ons binden door ons werk weer op een speciale manier 
onder de aandacht te brengen. Om deze nieuwe donateurs in te schrijven, komt er een live 
belpanel. Het belpanel is inmiddels gevormd, dank jullie wel voor de aanmeldingen! 
 
Publiek in de studio 
Voor het publiek tijdens de show zijn er nog een aantal plaatsen. De opname van het 
studiodeel van het programma is op 11 december van 17.00-19.00 uur in Hilversum (aanwezig 
om 16.00 uur). Dus mocht je het leuk vinden om aanwezig te zijn bij de opname van dit 
bijzondere programma, laat het ons dan snel weten via rsvp@cliniclowns.nl. 
 
Voor een kijkje achter de schermen bij de opnames, zie dit leuke bericht op intranet! 

 
 
Nieuwe banieren om te bestellen 
Er zijn nieuwe banieren beschikbaar in het kader van ‘een beetje verbeelding doet wonderen’, 
Deze banieren kun je gebruiken bij een actie, voorlichting of kraampje.  
 

1) De nieuwe banieren zijn vanaf volgende week te bestellen in de webshop (zie 
verderop in de nieuwsbrief). 

2) Heb je nog een oude banier? Stuur deze kosteloos retour naar: 
CliniClowns 
Antwoordnummer 16076  
5280 VJ Boxtel 

 

mailto:rsvp@cliniclowns.nl
https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/achter-de-schermen-bij-opnames-tv-show-zet-m-op/
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De nieuwe banieren 
 
 
Nieuwe website voor vrijwilligers 
Per mail hebben jullie al en bericht ontvangen dat we een nieuwe website hebben speciaal 
voor alle vrijwilligers: www.cliniclowns.nl/vrijwilligers 
Deze website is HET startpunt als je op zoek bent naar informatie of materialen.  
  
Via deze website heb je namelijk snel en makkelijk toegang tot: 

       Materialen - centrale toegang tot alle (vernieuwde) materialen die je nodig hebt t.b.v. 
een voorlichting, op een markt of een actie. Er zijn o.a. nieuwe filmpjes en een nieuwe 
presentatie te vinden. Deze week zijn er weer nieuwe filmpjes toegevoegd: de ‘wist je 
datjes’ van onze Clowns. Ook kun je hier vinden hoe je makkelijk en kosteloos neuzen, 
folders en andere promotiematerialen kunt bestellen via de webshop. 

        Nieuws - alle nieuwsbrieven met o.a. oproepjes aan vrijwilligers, en een doorlink naar 
ons intranet met de laatste nieuwtjes. 

        Agenda -  data van alle (toekomstige) bijeenkomsten en trainingen voor vrijwilligers.  
  
Uiteraard zullen we deze website regelmatig bijhouden en aanvullen waar nodig. Mis je iets? 
Laat het ons vooral weten!  

 

 

http://www.cliniclowns.nl/vrijwilligers
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De Lach! – blad voor donateurs in nieuw jasje 
Op 23 november valt de nieuwe Lach! bij onze donateurs op de deurmat ligt. De Lach! Is in een 
nieuw jasje gestoken. Dit nieuwe concept bestaat uit vaste rubrieken zoals het kind-clown 
verhaal vanuit meerdere perspectieven, de vrijwilliger/donateur aan het woord, de 
actievoerders, CliniClowns op bezoek bij mensen met dementie en de persoon achter de 
CliniClown.  
De Lach! is voor jullie hier digitaal beschikbaar en zal binnenkort ook in de webshop voor 
vrijwilligers komen te staan. Veel leesplezier! 

 

 
 
 
Vrjiwilligersdag – voorlopige datum bekend 
We zijn achter de schermen bezig met het plannen van de landelijke vrijwilligersdag 2019. 
We denken aan zaterdag 13 april! Waar, wat en hoe laat volgt nog, maar zet ‘m alvast met 
potlood in je agenda. Zodra de datum definitief is en/of toch nog verandert, horen jullie het 
uiteraard. 

 
 

https://www.cliniclowns.nl/donateursblad
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht/materialen-vrijwilligers
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht/materialen-vrijwilligers
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TERUGBLIK 
 

DANKJEWEL week 
Op 10 november hebben we de aftrap gedaan van de ‘Dankjewel week’. Met als doel om al 
onze donateurs en actievoerders te bedanken voor hun steun. Dit begon met een ‘bel dag’. 
Hieraan hebben 28 medewerkers/ vrijwilligers aan meegedaan. We hebben deze ochtend 
maar liefst 1565 donateurs gesproken en hen bedankt voor hun bijdrage! 
 
Mooie reacties die binnen zijn gekomen: 
“Ja wat een fantastisch telefoontje kreeg ik zaterdag ‘ik bel u op om u te bedanken dat u 
doneert’ Zo blij verrast met dit mooie gebaar- L I E F dat jullie dit doen.” 
 
“Jullie dank dank voor wat jullie doen.” 
 
“Jullie zijn toppers, zo mooi werk wat jullie doen voor kleine en grote mensen.” 
 
Op 13 november hebben we naar ca. 80.000 donateurs en actievoerders een mail gestuurd en 
op 20 november versturen we naar 86.000 donateurs een dankjewel kaart. 
 
We kunnen nu al concluderen dat deze campagne tot een verrassend effect heeft geleid naar 
onze achterban. Ze gaan het delen, een actie starten en hun donatie verhogen. Daarnaast 
geeft de ‘bel dag’ voor de medewerkers/vrijwilligers een positieve vibe door de mooie reacties 
van onze achterban. 
 
Top dat jullie mee gebeld hebben!  DANK JULLIE WEL!! 
 
 

 
 
 
 
Marathon lopers – New York en Chicago 
Ook dit jaar liep er weer een grote groep lopers de marathon van New York en Chicago. In deze 
5e jaargang van de loop voor CliniClowns is er weer een fantastisch bedrag van maar liefst  
€ 127.400,- ingezameld. Wat een geweldige prestatie!  
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    Lopers New York     Lopers Chicago 

 
 
In 2019 zullen we naast New York en Chicago ook Berlijn en 2 unieke andere locaties aandoen. 
Voor meer informatie, zie www.loopvoorcliniclowns.nl 
 

 
WIST JE DAT 

Onze clowns regelmatig op intranet een blog/berichtje 
schrijven over hun bezoek aan kinderen of ouderen? Heel leuk 
om te lezen, bijvoorbeeld deze van Hans Karg (clown Boem). 
Heb je (nog) geen toegang (meer) tot ons intranet, mail ons 
even via vrijwilligers@cliniclowns.nl 
 

 
 
 

 

 

 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De laatste nieuwsbrief van 2018 zal half december verschijnen. En op 23 november een 
speciale Newsflash over de Alpentocht.  

 

 

https://intranet.cliniclowns.nl/prikbord/jij-kunt-het-ook-als-je-er-maar-in-gelooft-dat-je-het-kan-ik-ga-het-je-leren/
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl

