
 

 
Vrijwilligersnieuws december 2019 
  

 
NIEUWS 
 
Bijeenkomsten voor vrijwilligers 2020: Ontmoetingsdagen! 
Na een zeer geslaagde dag 13 december (zie verslag later in deze nieuwsbrief) zijn we meteen 
verder gegaan met het plannen van bijeenkomsten voor vrijwilligers voor in het nieuwe jaar. 
Alle data zijn al bekend! We zullen in 2020 per taakgebied verschillende Ontmoetingsdagen 
organiseren. 

Op deze dagen staat verbinding onderling en met de organisatie centraal. De thema’s zullen 
variëren per taakgebied maar allemaal met als voornaamste doel jullie (nieuwe) ‘tools & tricks’ 
en materialen uit te reiken en te inspireren. De inhoud van het programma wordt uiteraard 
van tevoren gedeeld. Alle Ontmoetingsdagen zijn van 09.30h-14.00h (incl. lunch).  
 
Dus noteer de data voor jouw taakgebied(en) alvast in je agenda en laat het ons even weten 
mocht je er bij voorbaat niet bij kunnen zijn. 
 
7 maart: Vertel je eigen CliniClowns verhaal (voor iedereen die deze in 2019 niet heeft 
kunnen volgen) 
18 april: Vrijwilligersdag (voor iedereen! Meer info zie verderop) 
9 mei: Vrijwilligers Voorlichting  
27 juni: Vrijwilligers Producties/Activiteiten (o.a. vrijwilligers donateuravonden, Alpentocht) 
3 okt: Vrijwilligers Relaties (vrijwilligers die naar acties gaan, Webcare en Happy Call) 
 
Mocht je twijfelen over welke datum je kunt noteren, neem dan even contact met op ons op! 
We kijken er naar uit elkaar weer regelmatig te ontmoeten in 2020! 
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18 april Vrijwilligersdag: beleef het mee! 
We zetten de ‘traditie’ voort en nodigen jullie allemaal uit voor een gezellige dag op een 
andere locatie dan ons kantoor. We hebben gekozen voor een centrale plek aan de rand van 
Amersfoort, makkelijk te bereiken (en parkeren) met de auto en OV.  
 
Programma: 
We ontvangen jullie graag om 13.30h met koffie/thee en wat lekkers.  
Rond 19.00h gaan we allemaal met een volle buik en een beleving rijker naar huis! 
 
We verklappen niet teveel, behalve dat we ons in een college zullen bevinden en een deel van 
het programma voor ons ook een verrassing is. Je hoeft niks voor te bereiden of mee te 
nemen, behalve jezelf!;-). Een kleine tip/hint: 

 

 
 
 
Je kunt je alvast aan/-of afmelden via vrijwilligers@cliniclowns.nl 
 

 
CliniClowns in de media en weer op TV! 
 
Tijd voor Max 
Net als in 2018, zal Tijd voor Max een volledige uitzending aan het werk van CliniClowns wijden 
en wel op dinsdag 21 januari om 17.10 uur op NPO 1. 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang! Frans Bauer komt optreden, Astrid Joosten en Jack van 
Gelder schuiven aan tafel bij presentatoren Sybrand en Martine, evenals 2 van onze clowns. 
Zie hier de eerste aankondiging op de site van Max. 

 
Minidocu’s voor LINDA.TV 
En ook de 4e mini-docu uit de LINDA.originals reeks Het verhaal achter de rode neus staat live 
en deze hekkensluiter is ook erg mooi! In deze laatste aflevering zien we Bas (Hop) aan het 
werk in de CliniClowns App en in ziekenhuis de Gelderse Vallei en horen we wat de CliniClowns 
ooit als kind voor hem betekenden. Je kan de docu hier bekijken. Of via onze eigen website 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://pers.omroepmax.nl/tijd-voor-max-de-kracht-van-spel-en-humor/
https://www.linda.nl/tv/persoonlijk/verhaal-achter-de-rode-neus/bas-cliniclowns-app-ziekenhuis/
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natuurlijk, klik dan hier. Hier kan je ook de eerdere afleveringen over Maartje, Marcel en Shula 
bekijken. 
Dit was dus de laatste uit de serie. In het nieuwe jaar zullen we evalueren hoe deze 
samenwerking met LINDA gegaan is en hoeveel zichtbaarheid binnen deze doelgroep het ons 
heeft opgeleverd. Ook zullen we nog kijken wat we met het resterende video-materiaal dat we 
niet voor de docu’s hebben gebruikt kunnen doen en houden jullie hiervan op de hoogte. 
 
 

 
 

OPROEPJES 

Goodybags maken – week van 13 januari 
De goodybags die we na afloop van de donateuravonden uitreiken zijn weer bijna op. Wie 

vindt het leuk om ze te helpen vullen hier op kantoor? Het zal een doordeweekse dag zijn in de 

week van 13 januari.  

Je kunt je aanmelden bij Detty via detty.kerkstra@cliniclowns.nl en je voorkeursdag en tijd 

aangeven! 

 
9 maanden Beurs RAI Amsterdam – 26 febr. t/m 1 mrt 
In 2020 heeft CliniClowns een mooie samenwerking met Difrax; er komt een speciale 

CliniClowns speen. Deze wordt gelanceerd op de 9 maanden beurs. Difrax heeft een grote 

stand en geeft CliniClowns een deel van de stand om zo ons werk zichtbaar te maken.  

De beurs vindt plaats van woensdag 26 februari tot en met zondag 1 maart in de RAI in 

Amsterdam. Openingstijden alle dagen van 11-18u en op vrijdag van 11-22u. 

We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden te komen helpen met het verkopen van 

merchandise, vragen over ons werk te beantwoorden en met overige hand-en spandiensten te 

helpen. 

 

https://www.cliniclowns.nl/maak-kennis-met
mailto:detty.kerkstra@cliniclowns.nl
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Heb je interesse? Meld je aan bij de dames van Acties via acties@cliniclowns.nl en vermeld 

even welke dag(en) en tijd(en) je zou kunnen. 

 

 
 
 
 
TERUGBLIK 
 
13 december 2019: organisatie dag, vrijwilligers in The Picture! 
Het is 12.30h op vrijdag 13 december en de eerste vrijwilligers komen binnenlopen. Alle 

clowns en kantoorgenoten hadden het ochtendprogramma al achter de rug. Het programma 

stond in het teken van elkaar beter leren kennen: speeddaten, leuke en (soms) lastige vragen 

stellen en beantwoorden in groepjes met mensen die je nog niet zo goed kent. Leuk en 

leerzaam! 

Update organisatie en plannen 

Na de lunch gaan we met ongeveer 30 vrijwilligers naar de Foyer. Ilse Beckers, hoofd van onze 

afdeling, neemt iedereen mee in de ontwikkelingen binnen CliniClowns. Wat is er in 2019 

gebeurd en wat zijn onze speerpunten voor 2020. Ook blikken we even terug en vooruit wat 

betreft de ontwikkelingen binnen het vrijwilligersbeleid. Het afgelopen jaar hebben veel 

vrijwilligers hun plek gevonden binnen de nieuwe taakgebieden. Een aantal ook niet en dat is 

heel begrijpelijk. Dat heeft geleid tot een actief vrijwilligersbestand van ongeveer 95 

vrijwilligers die actief zijn op gebied van Voorlichting, Producties/Activiteiten en Relaties. 

In 2020 gaan we inzetten op intensievere en concrete samenwerking tussen kantoor, 

vrijwilligers en regioteams. In onze gezamenlijke jaarplannen maken we dat concreet in acties 

en resultaten.  We zullen jullie in 2020 blijven meenemen in de concrete plannen en resultaten 

die we graag willen bereiken en waar jullie een belangrijke rol in spelen. 

mailto:acties@cliniclowns.nl
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Voor wie de presentatie van Ilse/kantoor (nog eens) wil bekijken: je vindt hem hier. 

Daarnaast is ons strategie boekje uitgedeeld ‘Spelen met Impact’. Wil je een exemplaar 

ontvangen, laat het ons weten! We zullen het boekje ook in de webshop voor vrijwilligers 

beschikbaar stellen.  

 

Workshop Michael Christensen 

Het is 14.30h en we lopen naar de Veensmederij tegenover ons pand. Michael Christensen is al 

in de Theaterzaal en alle andere kantoorgenoten en clowns ook. De vrijwilligers lopen 

nietsvermoedend naar binnen en krijgen een staande ovatie van iedereen die er is!  

Vervolgens werden alle vrijwilligers uitgenodigd om met Michael mee te doen aan de 

workshop. Later kwamen daar ook kantoorgenoten en clowns bij. Het was een bijzondere 

ervaring die niet goed in woorden te vatten is, maar de foto’s en beelden spreken wel voor 

zich! Zie ook dit bericht op intranet.  

 

 

Afscheid Gonnie Beurskens en Truus Peeters 

En dan was er het afscheid van Gonnie en Truus: ambassadeurs van ons werk van het 1e uur 

(25 jaar!). Na een toespraak van Coen en het ontvangen van een Gouden Neus, was het 

moment echt daar.  We gaan ze vreselijk missen. Dag lieve Gonnie en Truus!  

 

 

https://intranet.cliniclowns.nl/presentatie-doelen-2020-vrijwilligers-ilse/
https://www.cliniclowns.nl/wie-zijn-we/geschiedenis
https://cliniclowns.bynder.nl/share/63802309-66B0-40B9-8FA002A18C8F70EF/
https://cliniclowns.bynder.nl/share/ABEC6535-43C9-4105-96132BB6510DF4A7/
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Na een gezellige borrel met de nodige hapjes, nog even met de vrijwilligers terug naar de foyer 

om het kerstpakket mee te geven en dat was het eind van deze fijne en goede dag! 

 

WIST JE DAT?.... 
 

…..er op intranet nog veel meer nieuwtjes staan op de valreep van 2019? 

Zoals een update vanuit alles wat er rondom de App speelt; de nieuwe 

‘Appdate’. 

 

Je komt op intranet via jullie website www.cliniclowns.nl/vrijwilligers 

(onder het blok Nieuws). Problemen met inloggen? Wij helpen je graag! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari. 
 
Een hele fijne jaarwisseling met een mooie spreuk om mee te nemen in het nieuwe jaar! 

 

 
 

 

https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/cliniclowns-appdate/
http://www.cliniclowns.nl/vrijwilligers
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