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Uit de Statuten van  
Stichting CliniClowns nederland

 Uit de Statuten van  
Stichting CliniClowns Nederland

De stichting  
heeft ten doel:

1. Het bieden van afleiding en plezier aan kinderen met 

een ziekte en/of handicap of kinderen in moeilijke 

situaties om zodoende een bijdrage te leveren aan hun 

kwaliteit van leven.

2. Het geven van voorlichting over het belang van het 

spelen voor kinderen in moeilijke omstandigheden.

3. Het samenwerken met en het verlenen van diensten 

aan andere entiteiten waarmee de stichting in een 

groep is verbonden.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken 

door middel van het inzetten van CliniClowns, het bieden 

van andersoortige clowneske afleiding en plezier, het 

geven van voorlichting, het bevorderen en verrichten 

van wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van 

financiële middelen aan personen met een soortgelijke 

doelstelling als die van de stichting. De stichting beoogt 

niet het maken van winst.
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De kracht
van een lach
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woord vooraf 
Afgelopen jaar was voor CliniClowns een jaar vol 

beweging. In de meest letterlijke zin van het woord, want 

er is veel contact geweest tussen de CliniClowns en zieke 

en gehandicapte kinderen in ziekenhuizen en instellingen. 

Daarnaast bewegen we ons al vele jaren ook op andere 

terreinen. Van scholen en kinderdagverblijven tot 

behandel centra; van onze eigen evenementen op locatie 

tot online bij de kinderen thuis. Met al onze activiteiten 

hebben we in 2013 nog meer kinderen een magisch 

moment kunnen bieden door oprecht contact met de 

clown. Een resultaat waar we ontzettend trots op zijn!

Daarnaast werken we enkele jaren nauw samen met onze 

zusterstichting CareClowns waar we de CliniClowns-

methode inzetten voor mensen met dementie. Deze 

ervaringen zijn stuk voor stuk pareltjes waarvan het 

belang ook is gezien en opgepakt door de Rabobank 

Foundation, het Sluyterman van Loo-fonds én een 

groeiend aantal CareClowns-donateurs. 

Ook op andere gebieden is er in 2013 veel gebeurd. 

Eind maart vertrok directeur Hans Geels na zich – met 

zijn bijzonder creatieve kwaliteiten, marketingkennis 

en -ervaring – meer dan 13 jaar voor de organisatie 

te hebben ingezet. Daarna brak mijn tijd als nieuwe 

directeur aan met kennismaken, onderzoeken en het 

ontwikkelen van een nieuwe langetermijnvisie. Want: 

bewegen is pas echt fijn als er een heldere stip op de 

horizon is gezet.

In een intensief verandertraject hebben we met elkaar 

de nieuwe identiteit voor de Stichting CliniClowns Groep 

vastgesteld:

‘We zijn er voor een klein magisch moment met grote 

betekenis door oprecht contact met de clown voor 

mensen in een moeilijke gezondheidssituatie.’

En onze ambitie is: 

‘In 2025 zijn wij er voor iedereen die ons nodig heeft 

en heeft iedere inwoner van Nederland een magisch 

moment van CliniClowns ervaren en het belang gevoeld 

van de betekenis ervan’. 

Afgelopen jaar zijn al de eerste stappen gezet om deze 

nieuw geformuleerde ambitie waar te gaan maken, zoals 

u in dit jaarverslag kunt lezen. We realiseren ons dat het 

een ambitieus doel is. Maar zeker wel haalbaar. Want 

we weten ons gesteund door vele trouwe donateurs die 

ons werk een warm hart toedragen. Die loyaliteit hebben 

we ook in 2013 weer mogen ervaren, waardoor onze 

inkomsten ten opzichte van 2012 met 4% zijn gestegen. 

Mede dankzij een aantal grote nalatenschappen van 

mensen die zich geraakt weten door wat CliniClowns 

doet. Ook bedrijven, stichtingen, clubs, scholen en 

creatieve acties van particulieren hebben aan dit 

geweldige resultaat bijgedragen. 

Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de organisatie is 

gelukkig ook nog steeds groeiende. Mensen die graag de 

handen uit de mouwen steken tijdens onze evenementen. 

Ambassadeurs die voorlichting geven. Toet-verkopers die 

met veel inzet onze knuffelmuis verkopen. En vrijwilligers 

die bij ons op kantoor op projectbasis hun professionele 

kennis inzetten of deelnemen aan onderzoeken en 

donateurpanels. Ook de leden van de Raad van Toezicht 

zetten zich belangeloos voor ons in.

Namens al die betrokkenen dank ik u heel hartelijk voor 

uw loyaliteit en steun in het afgelopen, bewogen jaar. En 

natuurlijk hoop ik dat u ons ook in 2014 en de jaren erna 

trouw blijft om onze doelstellingen te helpen realiseren.

Barbara Hellendoorn-Mineur

Directeur 
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28 feb Langdurig 
zieke leerlingen van 
De Schans in Utrecht 
leren tijdens de 
eerste Neuzenroode-
les zelfstandig met 
de CliniClowns te 
webcammen en 
filmpjes te maken voor 
Neuzenroode.nl.

25 jan De 
nieuwe voor-
stelling Wapper 
wordt voor het 
eerst gespeeld 
op mytylschool 
De Sprienke in 
Goes.

31 jan De eerste van een succesvolle 
reeks donateuravonden op het kantoor 
van CliniClowns.

10 mei Start van een nieuwe tournee van Circus 
Boemtata en de nieuwe voorstelling van CliniClowns 
in Concert.

13 mei 
Michael 
Christensen, 
oprichter van 
de Amerikaanse 
CliniClowns, is 
in Nederland en 
verzorgt een trai-
ning voor onze 
CliniClowns.

7 sep Attractie- en vakantiepark Slag-
haren vormt het decor van het allereerste 
CliniClowns festijn: een dag vol feestelijke 
activiteiten voor 190 kinderen en hun gezin. 

De Rode Neuzen 
Race die dag is 
goed voor een 
opbrengst van 
meer dan 10.000 
euro bruto.

26 sep Leerlingen van het Mar-
tinuscollege in Grootebroek dansen 
tijdens de allereerste Dance for fun een 
uur non-stop en halen daarmee bruto 
11.620 euro op voor het goede doel.

19 jun De veiling van 
het eerste vaatje haring 
levert 66.500 euro op voor 
Neuzenroode.nl. 
Naast het geld-
bedrag zorgt 
de veiling voor 
veel positieve 
publiciteit voor 
CliniClowns.

25 mei De 
tweede editie van 
de Sumorace: 47 
deelnemers lopen 
in een opgeblazen 
Sumopak een rondje 
Vondelpark en halen 
daarmee bruto ruim 
17.000 euro op.

28 okt De Humorma-
rathon van cabaretier 
Pieter Jouke in Carré levert 
bruto 27.500 euro op. 
Brigitte Kaandorp, Ronald 
Goedemondt, Richard 
Groenendijk, Dolf Jansen, 
Guido Weijers e.a. werken 
belangeloos aan deze 
cabaretavond mee.

Jaarkalender 2013

2 nov Vrijwilligersdag op 
het kantoor van CliniClowns in 
Amersfoort met diverse workshops.
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4 nov Alle 55 deelnemers van het Clini-
Clowns marathonteam halen de eindstreep 
van de marathon van New York en halen 
daarmee bruto ruim 250.000 euro op.

19/20 nov  
Tijdens de tweejaarlijkse 
bijeenkomst van de 
European Federation 
of Hospital Clown 
Organizations (EFHCO) in 
München wordt kennis 
uitgewisseld over het 
vak van Hospital Clown. 
CliniClowns was erbij.

28 mrt  
Directeur 
Hans Geels 
neemt na 
13 jaar 
afscheid van 
CliniClowns.

20 jun Zo’n 180 gas-
ten genieten van het eerste 
goede doelendiner voor 
CliniClowns en CareClowns. 
Tijdens een avondvul-
lend programma, met een 
viergangendiner en een vei-
ling, wordt er 59.000 euro 
bruto voor beide stichtingen 
opgehaald.

1 sep 
Clown Spil 
is een van 
de nieuwe 
clowns die 
in 2013 
van start 
gaan. 

16 mrt Voetbal-
vereniging IJVV liet zich 
sponsoren voor het 
maken van doelpunten. 
Dat leverde uiteindelijk 
1.900 euro op én een 
Gouden Neus in de 
verkiezing van de meest 
ludieke actie over 2012.

6 jul Succesvol open 
huis in de tent van Circus 
Boemtata in Deventer.

11 dec De clowns 
vieren kerst met de 
ouders en kinderen van 
Neuzenroode.nl. Terwijl 
de kinderen met de 
clowns musiceren en 
knutselen, vormen de 
ouders een kerstkoor 
onder leiding van clown 
Dikkie.

16 dec  
Klaas Knot, president 
van de Nederlandsche 
Bank, wordt per 
1 januari 2014 benoemd 
als nieuwe voorzitter.
Joop Daalmeijer neemt 
in de Raad van Toezicht 
vergadering afscheid als 
voorzitter.

20 aug 
In Metrix Lab 
te Rotterdam 
wordt de nieuwe 
jeugdwebsite 
CliniClownsClub 
getest door  
diverse doel-
groep kinderen en 
hun ouders.

1 apr  
Barbara 
Hellendoorn-
Mineur start als 
nieuwe directeur 
bij CliniClowns.

26 apr 
Goodwill 
ambassadeur 
Jack van Gelder 
ontvangt een 
Koninklijke 
onderscheiding 
voor (o.a.) zijn inzet 
voor CliniClowns.
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elk kind met een ziekte of handicap verdient de 

kracht van een lach. Want tussen de behandeling, 

de pijn en de vele beperkingen door is een lach hard 

nodig. een lach werkt niet alleen ontspannend maar 

ook stressverlagend. Door plezier te maken voelen 

kinderen zich beter. Het geeft ze de kans om nare 

gebeurtenissen te verwerken en die op termijn zelfs 

te kunnen vergeten.

Stichting CliniClowns Nederland wil daarom zoveel 

mogelijk zieke en gehandicapte kinderen zo’n magisch 

moment bezorgen. Zodat zij voor even de vaak nare 

werkelijkheid kunnen ontvluchten. De clowns geven het 

kind de regie over zijn situatie terug. Even geen focus 

op de ziekte of de handicap, maar volledige aandacht 

voor het kind. Zo kan het alle spanning van zich af 

lachen en krijgt het weer energie. Dat is de kracht van 

een lach!

MUltiMediale aanpak 
Om nóg meer kinderen in Nederland met een ziekte 

of handicap afleiding en plezier te kunnen bieden, 

hebben we de afgelopen jaren veel nieuwe activiteiten 

ontwikkeld. De behoeften en mogelijkheden van de 

kinderen staan daarbij centraal. Zo bezoeken onze 

clowns niet alleen meer dan honderd ziekenhuizen 

en zorginstellingen, maar staan daar ook de 

interactieve Speelkoffers voor de momenten dat de 

clowns er niet zijn. Veel zieke kinderen worden thuis 

verzorgd. Om deze reden is de interactieve, online 

belevingswereld Neuzenroode.nl ontwikkeld, waar 

kinderen de clowns, maar ook andere lotgenoten 

kunnen ontmoeten. Clown en kind ontmoeten elkaar 

ook tijdens diverse clowneske evenementen. Zoals 

een theatervoorstelling, speciaal voor kinderen met 

een meervoudige en/of verstandelijke handicap. Of 

het CliniClowns College, een unieke beleveniswereld 

waarvoor zieke kinderen en hun familie speciaal 

worden uitgenodigd.

onderZoek naar de 
kraCht van een laCh 
CliniClowns doet continu onderzoek naar de effecten 

van haar werk. Zo kijken we naar de mogelijkheden 

van het clownen voor, tijdens en na behandelingen. 

De clown werkt daarin samen met het medisch team 

en is betrokken bij medische handelingen die de kin-

deren moeten ondergaan. Bijvoorbeeld bij Revalidatie 

Medisch Centrum Groot Klimmendaal, De Hondsberg 

en Karakter Kinder- en jeugdpsychiatrie. Naar het 

voorbeeld van de Israëlische zusterorganisatie ‘Dream 

Doctors’ gaan we op zoek naar die plekken en 

situaties waar de clowns het meest van toegevoegde 

waarde kunnen zijn. 

inkoMen
Om ons werk op een hoog niveau te kunnen blijven doen 

én nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, is veel geld 

nodig. Een constante inkomensstroom is dus van belang. 

Voor het jaar 2013 was een inkomen van € 13.708.000,- 

begroot. Deze begroting is in 2013 ruimschoots 

gerealiseerd.

voortdUrende ZelfanalySe
CliniClowns is trots op wat zij voor zieke en gehandicapte 

kinderen heeft bereikt. Maar we zijn ook kritisch op 

ons eigen functioneren. Daarom is er een voortdurende 

zelfanalyse die de organisatie scherp houdt, waarbij 

ook verschillende groepen belanghebbenden worden 

betrokken. Zo kennen we naast de Raad van Toezicht 

een donateurpanel en een kinderraad. Ook houden we 

tevredenheidonderzoeken zowel bij de gezinnen die 

met ons werk te maken krijgen als bij de instellingen 

waarmee we samenwerken. En natuurlijk wordt ook de 

medewerkertevredenheid gemeten. 

StrategietraJeCt
Met de komst van een nieuwe directeur in de persoon 

van Barbara Hellendoorn-Mineur is het voor CliniClowns 

ook tijd voor nieuwe kansen. In juni 2013 is daarvoor 

een strategietraject van start gegaan waarbij we als 

organisatie allereerst terug zijn gegaan naar de kern 

Beleid, strategie en doelstellingen1
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van ons werk. De nieuwe identiteit voor de 

Stichting CliniClowns Groep is:

  

‘We zijn er voor een klein magisch moment 

met grote betekenis door oprecht contact 

met de clown voor mensen in een moeilijke 

gezondheidssituatie.’

Daarop zijn de missie, visie en kernwaarden 

van de organisatie doorvertaald naar 

concrete doelen en de volgende ambitie:

‘In 2025 zijn wij er voor iedereen die ons 

nodig heeft en heeft iedere inwoner van 

Nederland een magisch moment van 

CliniClowns ervaren en het belang gevoeld 

van de betekenis ervan.’

doelStellingen en reSUltaten
CliniClowns legt de lat hoog. Zowel voor 

doelstellingswerk en fondsenwerving als voor 

de totale organisatie. Niet alle doelen van 

2013 zijn bereikt, maar het overgrote deel 

ervan gelukkig wel. In dit jaarverslag komen 

alle doelstellingen per aandachtsgebied 

terug en wordt aangegeven in hoeverre deze 

zijn behaald. 

sterkte/zwakteanalyse

Sterktes

Een Nederlands doel dat concreet, 

direct, dichtbij en authentiek is

Een doel dat werkt voor álle zieke en 

gehandicapte kinderen (500.000)

Het merk: top vijf goededoelenmerk van Nederland

De waardering voor het merk

De betrouwbaarheid van het merk

Een team van zeer goed geëquipeerde clowns 

voor het realiseren van een magisch moment

Zwaktes

Verankering in de 

gezondheidszorg kan beter 

Te weinig zichtbaar in de samenleving

Sterke externe klantgerichtheid 

leidt te vaak tot minder aandacht 

voor interne organisatie

Goede CliniClowns zijn schaars

kansen

Groeiend inzicht in toegevoegde waarde 

CliniClowns/humor in de gezondheidszorg 

met bijbehorend wetenschappelijk bewijs

De clown als integraal onderdeel van een 

medisch team (nieuw concept): beweging 

van ‘nice to have’ naar ‘need to have’

De kracht van het merk heeft nog veel 

potentie voor fondsenwerving

Mogelijkheden voor ontwikkeling van 

producties voor andere doelgroepen

De rol als dé organisatie voor afleiding, plezier 

en contact kan nog meer worden versterkt

Bedreigingen

De perceptie van ‘luxe’: het is goed 

maar de urgentie ontbreekt 

Deze bedreiging (‘bagatellisering’ 

van het werk) moet komende jaren 

een sterkte worden. Er is immers 

steeds meer wetenschappelijk 

bewijs voor duurzaam effect.

De economische crisis dwingt 

donateurs tot het maken 

van (financiële) keuzes

Het imago van de clown is kwetsbaar
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1.1 doelstellingswerk
CliniClowns wil zoveel mogelijk kinderen in 

moeilijke situaties de kracht van een lach 

bieden. Waarbij de kinderen, die ziek of ge-

handicapt zijn, niet zomaar door ons worden 

vermaakt. alle activiteiten die we ontwikkelen 

worden langs een artistieke meetlat gelegd en 

getoetst op de volgende punten:

• het kind staat centraal (en niet 

de ziekte of handicap);

• er wordt uitgegaan van wat het kind wel 

kan (in plaats van wat het niet meer kan);

• het clownspel en de activiteiten 

eromheen sluiten aan bij de 

belevingswereld van het kind.

Daarnaast is alles wat we doen CliniClownesk, 

waarmee we bedoelen dat we buiten het systeem 

staan en vanuit verwondering en door middel van 

improvisatie het kind en zijn omgeving verrassen en 

de werkelijkheid omkeren. In ons werk maken we 

contact met het kind. Het speelt de hoofdrol en heeft 

controle over wat er gebeurt. 

Onze bijdrage is gericht op het:

• doorbreken van isolement;

• tegengaan van verveling;

• leveren van een bijdrage aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling van het kind.

Door middel van de kracht van de lach willen we een 

positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven 

van het zieke of gehandicapte kind.
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doel

Groei van het aantal kindcontacten: 

- Kindcontacten: 1.000.000 

- Bereikte kinderen: 110.000 

 -  Kostprijs per kindcontact: € 9,60

Behoud van het klanttevreden heidscijfer 8,8

Instroom van 5 nieuwe clowns 

 

Relatie met instellingen

• Opzetten onderzoek klanttevredenheid 

• Strategisch relatiemanagement 

• Marketing richting instellingen 

Spelen voor, tijdens en na behandeling

• Twee kleinschalige wetenschappelijke onder-

zoeken naar het effect van clownspel op pijn-

beleving en angst

• We inventariseren wat deze manier van spelen 

vraagt:

   - Organisatorisch

   - Artistiek

• Op basis van de uitkomsten 

ontwikkelen we een methodiek.

realisatie

Groei van het aantal kindcontacten: 

- Kindcontacten: 1.163.911 

- Bereikte kinderen: 95.563 

- De kostprijs per kindcontact bedroeg in 2013 €7,62

In 2013 kregen we een 9,2 als totaalcijfer.

In 2013 zijn 2 CliniClowns en 2 CareClowns opgeleid en ingestroomd. 

Helaas hebben we van 1 nieuwe CliniClown ook alweer afscheid moe-

ten nemen. Met 1 stagiaire die in 2012 is begonnen gaan we door.

Relatie met instellingen

•   Via social e-valuator wordt gewerkt aan het meten 

van de maatschappelijke impact van ons werk.

•   De unitmanagers CCOB1 zijn doorgegaan met het 

bezoeken van alle instellingen waar we werken.

•   M.b.t. de marketing richting instellingen 

zijn nog geen stappen gezet. 

Spelen voor, tijdens en na behandeling

•   In samenwerking met UvU en VUmc is na de zomer 

gestart met het opzetten van een onderzoeksprotocol.

•   Binnen MUMC onderzoekt CliniClowns haar rol 

binnen het nieuw op te zetten expertisecentrum 

voor procedurele sedatie2 bij kinderen.

•   Door middel van pilots is een concreet beeld ontstaan van 

wat deze manier van spelen organisatorisch en artistiek 

vraagt. In 2014 wordt de methodiek beschreven.

1 CCOB=CliniClowns op Bezoek
2  Het toedienen van rustgevende of slaapverwekkende 

medicijnen bij kinderen in het geval van een 

pijnlijke of stressvolle medische procedure.

Doelstellingen doelstellingswerk 2013

onS werkveld
Waar ziekenhuizen en instellingen zich steeds meer op 

hun kerndienst toeleggen, willen wij juist de nodige aflei-

ding en plezier bieden. Maar ook buiten ziekenhuizen en 

instellingen zijn kinderen ziek of gehandicapt en hebben 

zij behoefte aan aandacht. We zijn als organisatie continu 

in beweging om die vormen van afleiding te bieden waar 

het kind behoefte aan heeft. En op die plekken waar wij 

met ons werk de meeste toegevoegde waarde kunnen 

bieden. 

kindContaCten
CliniClowns wil het aantal contact-

momenten meetbaar maken. We 

spreken daarom van een ‘kindcon-

tact’ als het contact tussen kind en 

clown minimaal tien minuten duurt. 

Dat kan tot stand komen tijdens 

een één-op-één ontmoeting, maar 

ook via andere vormen van clow-

neske afleiding. Bijvoorbeeld 

tijdens een voorstelling, via 

internet of met behulp van de 

Speelkoffer. Juist die laatste 

drie vormen van afleiding 

maken een veel groter be-

reik van kinderen mogelijk. 

Vanaf 2014 ontwikkelen 

we een nieuwe meetme-

thode om het effect van 

ons werk nog beter te 

kunnen meten.
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CliniClowns op Bezoek

CliniClowns op 
Bezoek
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CliniClowns op Bezoek

Wat: Eén-op-één contact tussen kind en clown.

Wie: Voor kinderen met een ziekte of handicap.

Waarom: Zorgt voor uniek spel en een bijzondere vorm van contact tussen kind 

en clown(s), waardoor het kind even kan vergeten dat het ziek is.

Waar: Ziekenhuizen, poliklinieken, andere zorginstellingen en thuis.

Hoe: Ook in uw omgeving zijn ze actief: de clowns die op bezoek gaan bij 

kinderen in ziekenhuizen en zorginstellingen. Hun bezoek bereiden 

ze altijd grondig voor, in overleg met pedagogisch medewerkers 

en verpleegkundigen die weten hoe het met de kinderen gaat. 

Zo kunnen de clowns hun spel aanpassen aan de behoeftes en 

mogelijkheden van ieder kind. Het kind staat centraal en bepaalt zelf 

of de clowns welkom zijn en waar het spel over gaat. In het spel krijgt 

het kind de controle weer terug over zijn eigen wereld. Veel kinderen 

kijken daarom elke week uit naar de komst van 'hun' clowns.

2013: 109 instellingen: 88 ziekenhuizen, 4 hospices, 4 revalidatiecentra, 

een kinderkliniek, een mytylschool, 8 thuisbezoeken, een epileptisch 

centrum (Kempenhaeghe), kinderpsychiatrische kliniek (Karakter), 

diagnostisch centrum (Hondsberg), RMC Groot Klimmendaal 

Aantal kindcontacten gepland: 101.599 

Aantal kindcontacten gerealiseerd: 104.088

Aantal kinderen bereikt: 69.392

Klanttevredenheid: 9,1 

‘Jermain heeft heel vaak in het ziekenhuis gelegen en 

hoe ziek hij ook was, hij keek naar de cliniclowns uit. 

Daardoor vergat hij even dat hij zich niet goed voelde 

of pijn had. als hij heel ziek was, vond hij het heerlijk 

om naar ze te kijken en te luisteren. en om mee te doen 

als hij zich goed voelde. ook zijn broer Dyncent genoot 

iedere keer als ze kwamen. Dank jullie wel voor alles wat 

jullie gedaan hebben. Zonder jullie zou het leven van 

onze jongens een stukje minder leuk zijn. ga zo door!’

Anouk Verhagen
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CliniClowns 
Klein Zintuigen Orkest

Wat: Zintuiglijke en muzikale voorstelling op locatie door drie CliniClowns.

Wie: Voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap en/of 

gedragsproblemen (0-19 jaar).

Waarom: Clowns stemmen af op het kind via muziek en spel.  

Alle zintuigen van het kind worden geprikkeld. Gevolg: ontspanning, 

plezier en echt contact. Zo kan het kind zich anders dan gebruikelijk 

uiten.

Waar: Zorginstellingen en kinderdagcentra die dagbesteding bieden aan 

genoemde doelgroep.

Hoe: De basis is een zintuiglijke, muzikale en theatrale voorstelling die op 

verschillende manieren de zintuigen van de kinderen aanspreekt en 

stimuleert.

2013: De voorstelling ‘Post!’ is 735 keer gespeeld.

In de decemberperiode hebben we instellingen de mogelijkheid 

gegeven om het bezoek van het Klein Zintuigen Orkest af te 

stemmen op het drukke, prikkelgevoelige programma van die maand. 

Zo kon de voorstelling worden aangepast aan het thema Sint of 

Kerst of speelden de clowns geen voorstelling, maar brachten zij een 

bezoek aan de groep.

Aantal kindcontacten gepland: 10.134

Aantal kindcontacten gerealiseerd: 15.696

Aantal kinderen bereikt: 5.232

Klanttevredenheid: 8,9

‘ik blijf het zelf heel bijzonder vinden dat de clowns elk kind weten te bereiken. cliniclowns gaan volledig uit van de behoefte van het kind. Ze oordelen nooit en zijn enorm respectvol naar het kind toe. Dat maken we wel eens anders mee. Je gunt echt elk kind een bezoek van de cliniclowns. geweldig!’
Truus Hermkens, Zonnehoek Apeldoorn
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Klein Zintuigen Orkest
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Circus Boemtata

CliniClowns Cir-
cus Boemtata
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CliniClowns Circus Boemtata

Wat: Rondreizende theatervoorstelling waarin de zintuiglijke beleving 

centraal staat.

Wie: Voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking 

tot en met 18 jaar met hun gezin of instelling.

Waarom: Om het ook voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige 

beperking en hun gezin mogelijk te maken een dagje uit te gaan en 

te genieten van echte contactmomenten.

Waar: Regio Amsterdam, Rotterdam, Deventer, Eindhoven, Utrecht en 

Drachten. 

Hoe: De voorstelling is speciaal afgestemd op de belevingswereld van deze 

kinderen. Ook zijn er speciale voorzieningen als hoog-laagbedden en 

tilliften aanwezig.

2013: In 2013 speelden we de voorstelling Circus Boemtata voor het 

tweede jaar. Er zijn 140 voorstellingen gespeeld, gedurende 

17 weken op 6 verschillende locaties. 9.060 kinderen met een 

meervoudige of verstandelijke beperking plus hun familie of 

begeleiders bezochten de voorstelling. Dit jaar is als pilot de 

voorstelling in Theater De Schalm gespeeld. Doel was om te 

onderzoeken wat er bij komt kijken om in een theater dezelfde 

voorstelling voor deze doelgroep te spelen. Conclusie is dat spelen in 

het theater een goede optie is naast spelen in de tent.

Aantal kindcontacten gepland: 259.439 (inclusief cd en dvd)

Aantal kindcontacten gerealiseerd: 310.170 (inclusief cd en dvd)

Aantal kinderen bereikt: 9.060

Klanttevredenheid: 9,2

‘wat heeft onze zoon okke van circus Boemtata genoten. lieve clowns en alle mensen die dit mogelijk maakten: met overtuiging kan ik zeggen dat zijn bezoeken aan de cliniclowns (zowel met mij als met zijn school ‘De wollewei’) zeker hoogtepunten in zijn belevingswereld waren. Dit jaar konden we met de hele familie naar circus Boemtata. Het was onvergetelijk. en nu werd het bezoek aan deze voorstelling een heel waardevolle en kostbare herinnering, omdat het het laatste uitstapje was waar we met de hele familie naartoe konden. wij willen jullie allen bedanken voor de wonderbaarlijke momenten voor okke.’
Rob & Sünne van Gemert-Godbersen
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CliniClowns Scholentour 
show ‘Wapper’

Wat: Een interactief, muzikaal dagprogramma op school, waarbij kinderen 

zelf, samen met clowns, workshopbegeleiders en muzikanten, een 

voorstelling maken en opvoeren.

Wie: Voor kinderen (4-18 jaar) met een langdurige ziekte of handicap.

Waarom: Clowneske afleiding en plezier bieden in de vertrouwde 

schoolomgeving.

Waar: Op scholen voor langdurig zieke kinderen (LZK) en mytyl-/

tyltylscholen door het hele land.

Hoe: De CliniClowns komen op school en maken van alle kinderen echte 

artiesten. De kinderen volgen verrassende workshops en laten in een 

spetterende eindshow aan elkaar en hun ouders zien dat iedereen 

wat kan!

2013: Dertien scholen genoten van een feestelijke dag. 

Aantal kindcontacten gepland: 45.696 (inclusief dvd) 

Aantal kindcontacten gerealiseerd: 51.324 (inclusief dvd)

Aantal kinderen bereikt: 1.222

Klanttevredenheid: 8,7

‘na de voorstelling volgden onze leerlingen allerlei workshops 

waarna ze aan wapper en aan hun ouders lieten zien wat ze 

geleerd hadden. De leerlingen van de workshop acrobatiek 

buitelden over de vloer en eindigden met een acrobatische 

piramide. Die van de muziekworkshops lieten flink van 

zich horen met zang, trommels, blaasinstrumenten en 

allerlei gebruiksvoorwerpen waar ook opeens muziek uit 

kwam. en de kinderen van de theaterworkshop showden 

dat je ook kunt zwemmen zonder nat te worden! Zo mooi 

om te zien hoe trots de ouders waren. en de leerlingen 

zelf hebben ook volop genoten. nogmaals bedankt voor 

de geweldige dag die we met elkaar gehad hebben!’

Tiny Hoekema, De Thermiek
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CliniClowns Scholentour 
show ‘Wapper’
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CliniClowns Scholentour 
voorstelling ‘Er was eens…’

CliniClowns Scholentour voorstel-
ling ‘Er was eens…
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CliniClowns Scholentour 
voorstelling ‘Er was eens…’

Wat: Interactieve voorstelling van 45 minuten gebaseerd op het sprookje 

Hans en Grietje.

Wie: Voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar.

Waarom: Afleiding en plezier in de vertrouwde schoolomgeving. De kinderen 

worden uit hun schoolroutine gehaald en uitgedaagd om het alom 

bekende sprookje van 'Hans en Grietje' samen met de clowns af te 

maken. 

Waar: Op ZMLK-scholen (voor zeer moeilijk lerende kinderen) door het hele 

land.

Hoe: Drie clowns vervullen meerdere rollen en gebruiken de inbreng van 

de kinderen in hun spel. Een muzikant ondersteunt de liedjes en 

speelscènes.

2013: Deze voorstelling ging dit jaar in reprise en werd 60 keer gespeeld. In 

het voorjaar werden 17 scholen bezocht, in het najaar 13 scholen. 

 

Aantal kindcontacten gepland: 27.500 

(inclusief nabeleving met spelmateriaal)

Aantal kindcontacten gerealiseerd: 27.630 

(inclusief nabeleving met spelmateriaal)

Aantal kinderen bereikt: 2.763

Klanttevredenheid: 8,8

‘wat een bijzondere en mooie dag vandaag. grote 

complimenten, zeker aan de clowns: Jet, Bik en Blos. na 

de voorstelling hoorde ik veel enthousiaste geluiden van 

zowel leerlingen als leraren van onze school. iedereen 

heeft genoten. van de voorstelling zelf én van de 

interactie tussen de clowns en de kinderen. sommige 

leerkrachten hadden leerlingen nog niet eerder op 

deze manier zien ‘communiceren’ en’ reageren’. toen 

ik na de voorstelling in een klas zat, werd het verhaal 

al meteen nagespeeld. nogmaals bedankt!’

Saskia Ezendam, Mozarthof in Hilversum
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CliniClowns in Concert

Wat: Theatraal en interactief popconcert.

Wie: Voor kinderen met een langdurige ziekte (8-14 jaar) en hun gezin of 

school.

Waarom: CliniClowns in Concert zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen in 

staat zijn om, samen met hun familie en vrienden of school, net als 

hun gezonde leeftijdsgenootjes te genieten van een concert.

Waar: In de regio Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Deventer en 

Drachten.

Hoe: Een (intiem) muzikaal feest waarbij de kinderen actief worden 

betrokken en contact maken met de artiesten en de CliniClowns. Zo 

hebben ze dit jaar kunnen zingen met de Gebroeders Ko, kunnen 

dansen met Juvat en Niels (bekend van So You Think You Can Dance) 

en tijdens een Meet & Greet alles kunnen vragen aan artiesten als 

Ralf Mackenbach, Sharon Doorson en Tim Douwsma.

2013: De voorstelling is nieuw en werd 20 keer gespeeld in zes 

verschillende regio's. 

Aantal kindcontacten gepland: 32.760 (inclusief dvd)

Aantal kindcontacten gerealiseerd: 56.955 (inclusief dvd)

Aantal kinderen bereikt: 1.639

Klanttevredenheid: 9,0

‘Het was vanmiddag geweldig om te zien hoe mijn dochter 

Yvonne genoten heeft. samen met Peer die haar goed 

kende en zelfs nog de naam van mijn zoon, maurice, wist. 

geweldig. Yvonne zei tegen me in de auto op weg terug 

naar huis dat ze het een heel leuk concert vond. vooral toen 

Peer haar uitnodigde om samen met hem en de gebroeders 

ko karaoke te zingen. sjappoo kwam naast me zitten en je 

zag aan Yvonne dat ze dat geweldig vond, want ze pakte 

meteen haar telefoon en nam een foto van ons. alles, maar 

dan ook alles, was weer geweldig. Heel erg bedankt!’

Familie Bouma
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CliniClowns in Concert
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CliniClowns
Neuzenroode.nl

CliniClowns Neuzenroode.nl
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CliniClowns Neuzenroode.nl

Wat: Veilige, interactieve, online belevingswereld.

Wie: Voor kinderen met een langdurige ziekte of handicap tot 18 jaar.

Waarom: Via internet afleiding en plezier bieden op het moment en de plek die 

kinderen zelf willen.

Waar: Op internet en tijdens allerlei grote en kleine live ontmoetingen.

Hoe: Kinderen worden steeds meer thuis verzorgd. Speciaal voor hen is 

Neuzenroode ontwikkeld. Op deze besloten website ontmoeten 

ze naast de clowns ook andere kinderen. Ze vinden er afleiding en 

plezier op een moment dat zij dat willen. Uniek aan Neuzenroode 

is het live webcamcontact met de clowns. Ook mogelijk: de krant 

lezen, de Eigen Plek van de clowns bekijken en filmpjes zien, live 

online theatervoorstellingen volgen, spelletjes spelen en muziek 

maken. Neuzenroode is een beveiligde community. In 2013 is er – in 

samenspraak met de kinderen van Neuzenroode – hard gewerkt 

aan een compleet nieuwe jeugdwebsite die in 2014 live zal gaan. 

Meerdere keren per jaar zijn er evenementen en bezoeken waarbij de 

clowns en mede-Neuzers elkaar live ontmoeten.

2013: Er waren ruim 54 live events en de Neuzenroode Clubdag. 

5.993 ‘Neuzers’ zijn lid van Neuzenroode.nl

Aantal kindcontacten gepland: 170.000

Aantal kindcontacten gerealiseerd: 222.299

Klanttevredenheid: 8,3

‘wat was het vandaag een bijzondere dag voor sylvie. 
geweldig hoe jullie kinderen in het middelpunt zetten en ze 
allemaal aandacht weten te geven. ik ben heel erg onder de 
indruk van wat ik vandaag heb gezien en meegemaakt! Het 

ging al een paar dagen niet zo fijn met sylvie, maar vandaag 
zag ik haar stralen en veel lachen. Ze wilde het ook echt 

niet missen en is helemaal blij dat ze Dikkie nu in het echt 
heeft gezien. wat jullie doen is niet alleen heel bijzonder 

voor de kinderen, maar zeker ook voor mij als mama.’Liefs, Arieta (mama van Sylvie)
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CliniClowns Speelkoffer

Wat: Clowneske koffer voor de momenten dat er geen CliniClown is en 

kinderen toch afleiding en plezier willen.

Wie: Voor kinderen met een ziekte of handicap (verstandelijk en/of 

lichamelijk).

Waarom: Afleiding en plezier kunnen bieden op momenten dat er geen 

CliniClown is.

Waar: In ziekenhuizen, revalidatiecentra, kinderdagcentra en hospices.

Hoe: De Speelkoffer is een speel-en-ontdek-wereld op kindformaat. Elk 

laatje is een nieuwe verrassing. Zo kunnen de kinderen ook opgaan 

in de clownswereld als de clowns er niet zijn. Speciaal voor kinderen 

met een verstandelijke of lichamelijke handicap is een Speelkoffer 

ontwikkeld die aansluit bij hun mogelijkheden. Kleuren, belijning 

en vormgeving zijn duidelijker. Daarnaast zijn er weinig afleidende 

factoren tijdens het spel en is er meer speelruimte voor kinderen met 

een lichamelijke handicap of kinderen in een rolstoel.

2013: Er zijn 126 originele Speelkoffers. 

• 111 Speelkoffers staan in ziekenhuizen

• 3 in hospices/logeerhuis

• 11 in revalidatiecentra of bijbehorende Mytylschool

• 1 bij de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht

Daarnaast zijn er 5 Speelkoffers speciaal voor kinderen met 

een verstandelijke en/of meervoudige handicap geplaatst in 

kinderdagcentra voor kinderen met een verstandelijke handicap.

Aantal kindcontacten gepland: 390.480

Aantal kindcontacten gerealiseerd: 370.560 

Klanttevredenheid: 8,7

CliniClowns Speelkoffer

‘wat een heerlijk geschenk is de speelkoffer voor 

kinderen met een verstandelijke handicap. ik was 

net weer op de gang en de kinderen zijn er niet weg 

te krijgen. voor ieder is er wat wils op de koffer.’

Maud Miedema, spelagoog van Kinderdagcentrum 

De Klimop in Enschede

28



CliniClowns Speelkoffer
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CliniClowns College

CliniClowns College
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CliniClowns College 

Wat: In het CliniClowns College beleeft het kind samen met zijn familie of 

vriendjes een cliniclownesk en magisch avontuur.

Wie: Voor kinderen met een ernstige ziekte of handicap en hun gezin. En 

ook voor kinderen die een ander trauma hebben meegemaakt. Het 

CliniClowns College is heel geschikt voor kinderen die baat hebben 

bij een kleinschalige en intieme setting.

Waarom: Kinderen hun zelfvertrouwen teruggeven en zich weer krachtig laten 

voelen. Een bezoek aan het college geeft het kind en zijn directe 

omgeving (gezin en vriendjes) voor langere tijd positieve energie.

Waar: In Amersfoort (in het pand van CliniClowns).

Hoe: De kinderen maken een avontuurlijke reis door het wonderlijke en 

karakteristieke schoolgebouw waar CliniClowns worden opgeleid. 

Het kind en het gezin maken zelf deel uit van de voorstelling; de 

belevenis is volledig op het kind en gezin afgestemd. 

2013: Dit jaar zijn er meer dan 200 voorstellingen gespeeld en hebben 

1.205 bezoekers deze voorstellingen bezocht. 

Aantal kindcontacten gepland: 3.600

Aantal kindcontacten gerealiseerd: 5.190 

(inclusief voor- en nabeleving)

Aantal kinderen: 262

Gemiddelde waardering: 9,5

‘we hebben met zijn allen meer dan genoten. wat een 
geweldige dag met een grote lach! als minke het even 

moeilijk heeft door alle chemo’s en ziekenhuisbezoeken, 
denken we snel even terug aan het bezoek aan het college. 

niks of niemand kan haar dan nog klein krijgen! er verschijnt 
dan een lach op haar gezicht en samen praten we over 

wat ze die dag allemaal heeft beleefd, gehoord, gezien én 
gevoeld. minke ziet namelijk heel weinig. onze mega grote 
dank voor een onvergetelijke dag met een dierbare lach!’

Lieve groetjes, de familie Zoontje
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1.2 fondsenwerving
CliniClowns wil zoveel mogelijk kinderen de 

kracht van een lach bieden. Omdat we voor ons 

werk geen subsidie ontvangen, zijn we voor 

onze inkomsten geheel afhankelijk van donaties. 

voor fondsenwerving is het noodzakelijk dat 

het Nederlands publiek ons werk kent en het 

waardeert. en liever nog: zich wil inzetten voor de 

kracht van een lach voor zieke en gehandicapte 

kinderen. Door middel van een gift, sponsoring 

of steun in de vorm van vrijwilligerswerk. 

Zichtbaarheid in de samenleving en een 

merkpositie die aansluit bij Nederlandse gevers 

hebben het afgelopen jaar voldoende draagvlak 

opgeleverd om ons doelstellingswerk te kunnen 

uitvoeren. 

Ondanks onze huidige, sterke merkpositie blijft het voor 

CliniClowns noodzakelijk meer verdieping aan te brengen 

in de beleving van ons merk en het effect van ons werk. 

In 2013 is onze merkcampagne verder uitgerold en 

werden ook de overige communicatiemiddelen hierop 

aangepast. Daarnaast werd in al onze communicatie 

meer aandacht besteed aan het effect van ons werk. 

Vanuit onderbouwing uit wetenschappelijk onderzoek, 

maar vooral ook dankzij dankbetuigingen uit de praktijk 

die we door middel van storytelling met onze achterban 

delen.

Dankzij de inzet van storytelling en de merkcampagne 

krijgt de claim ‘afleiding en plezier’ een diepere lading. 

Het effect van ons werk is ook groter dan dat. Bovendien 

komt deze onderbouwing de beleving van de kwaliteit en 

professionaliteit van onze organisatie ten goede. Beide 

zijn belangrijke factoren voor draagvlak en geefbereidheid 

van het Nederlands publiek. 

fondSenwervende Strategie
Voor een gezonde bedrijfsvoering is het nodig om zoveel 

mogelijk vooraf te weten hoeveel geld er binnenkomt. 

Daarom stuurt CliniClowns nadrukkelijk op structurele 

donaties. En dat lukt gelukkig: het grootste deel van het 

inkomen komt voort uit donaties die maandelijks, per 

kwartaal of jaarlijks via automatische incasso worden 

overgemaakt. Onze andere inkomsten verkrijgen wij uit 

nalatenschappen, (spontane) incidentele giften of naar 

aanleiding van een giftverzoek.

werving van donateUrS
Afgelopen jaar is het aantal geworven donateurs 

gestegen. Crisis of niet, er komen nog altijd nieuwe 

donateurs bij. CliniClowns werft donateurs nog steeds 

vooral op straat of langs de deuren. Daarin is geen 

verandering gekomen ten opzichte van de voorgaande 

jaren. We zijn een bekend, vriendelijk en herkenbaar merk 

waar mensen graag ‘ja’ tegen zeggen. 

terUggang eenMalige donatieS
Wel zien we een teruggang in eenmalige donaties. 

Dit heeft vooral te maken met het feit dat de groep 

donateurs die ons eenmalig wil steunen steeds kleiner 

wordt. Deze groep vergroten is zeer kostbaar, omdat we 

dan over moeten gaan tot het werven via post. Daarom is 

in 2013 veel getest met het werven van eenmalige giften 

en structurele donateurs via onze website. In 2014 gaan 

we deze manier van werven verder uitrollen en kunnen 

we profiteren van de investeringen die we het afgelopen 

jaar hebben gedaan.

BehoUden van donateUrS
2013 stond voor particuliere fondsenwerving in het 

teken van het behouden van donateurs. Wanneer 

wij ook in deze moeilijke tijd onze donateurs aan ons 

weten te binden, leggen we een belangrijk fundament 

voor de toekomst. Al in 2012 zijn we gestart met ons 

behoudprogramma dat we in 2013 verder hebben 

geoptimaliseerd. 

In 2013 hebben we het uitvalpercentage helaas niet 

weten te verlagen. Met een percentage van 13% komen 

we zelfs een procent hoger uit dan in 2012. Dit heeft voor 

een deel te maken met dat eind van de zomer enkele 

goede doelen negatief in de publiciteit zijn gekomen. Ook 

al betrof het CliniClowns niet, dergelijke publiciteit heeft 

gevolgen voor de hele branche. Hierdoor hebben ook bij 

ons relatief veel donateurs – ten opzichte van dezelfde 

periode in voorgaande jaren – opgezegd. Door de hoge 

uitval hebben we op dit vlak onze financiële doelstellingen 

niet gehaald. Waar we begroot hadden op 10 miljoen, 

hebben we in 2013 € 9.941.810,- via incasso opgehaald. 

hogere inkoMSten Uit nalatenSChappen
Wederom hebben de inkomsten vanuit nalatenschappen 

een vlucht genomen. Mede dankzij twee grote erfenissen 

hebben we de grens van 1 miljoen aan inkomsten 

uit nalatenschappen overschreden. Om in contact te 

komen met potentiële erflaters, zijn we onder andere 

aanwezig geweest op beurzen. Daarnaast hebben 

we in samenwerking met een aantal notarissen en 

andere goede doelen verscheidene bijeenkomsten over 

nalaten georganiseerd.  Nu we potentiële erflaters 

beter herkennen, kunnen we hen ook daadwerkelijk de 

aandacht geven die deze donateurs verdienen.

Rondom de merkpositie en fondsenwerving zijn bijgaande 

doelen opgesteld. In de kolom ernaast staat in hoeverre 

deze zijn behaald.
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Doelstellingen fondsenwerving 2013
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verMogenSfondSen
Bij vermogensfondsen hebben we een uitgebreide analyse 

gemaakt van mogelijke samenwerkingspartners. Voor de 

voorstelling ‘Wapper’ in het speciaal onderwijs hebben 

we een partner gevonden in het VSBfonds en Stichting 

Voorzorg. Het programma ‘Kijk op Media’ van het SNS 

Reaal Fonds biedt ons de mogelijkheid om een innovatief 

scholenproject te starten. Een project waarin de nadruk 

ligt op het mediawijs maken van kinderen binnen het 

speciaal onderwijs.

loyaliteitSplan grote geverS
Voor wat betreft de grote gevers hebben we de lijn uit 

2012 doorgetrokken. We hebben hen allen uitgenodigd 

voor een kijkje achter de schermen tijdens een van onze 

donateuravonden. Zij werden ook uitgenodigd voor 

het bijwonen van Circus Boemtata voor meervoudig 

gehandicapte kinderen. 

ZakeliJke Markt en aCtieS
In 2013 lag de focus op grote acties. Een groot aantal 

acties heeft bij elkaar voor een groot deel van de 

inkomsten en flink wat publiciteit gezorgd. Zo ging 

het eerste vaatje haring voor 66.500 euro onder 

de hamer, maar bracht de veiling daarnaast een 

veelvoud aan publiciteit op (ruim 400.000 euro aan 

bruto mediawaarde). Dat was zeker ook het geval bij 

de Humormarathon waarbij cabaretier Pieter Jouke, 

gesteund door bekende Nederlandse cabaretiers als 

Brigitte Kaandorp, Dolf Janssen en Guido Weijers, in 

Carré op een loopband zo goed als een hele marathon 

volbracht. De gehele actie was goed voor een opbrengst 

van ruim 27.500 euro bruto, een groot aantal 

krantenberichten en radio en televisie exposure met een 

bruto mediawaarde van meer dan 450.000 euro. 

Humormarathon voor 
CliniClowns in Carré
Op maandag 28 oktober 2013 vond in Theater Carré 

een bijzondere voorstelling plaats. Terwijl cabaretier 

Pieter Jouke op een loopband een marathon liep, 

traden Brigitte Kaandorp, Richard Groenendijk, Ronald 

Goedemondt, Dolf Jansen, Guido Weijers, Jan-Jaap van 

der Wal en Katinka Polderman belangeloos op. Pieter 

Jouke organiseerde de Humormarathon om een zeer 

persoonlijke reden: ‘Toen mijn zoontje geboren werd, had 

hij hersenvliesontsteking. Ik heb met eigen ogen gezien 

wat kinderen in ziekenhuizen doormaken. Voor ouders 

is het onbetaalbaar dat hun kind, al is het maar even, uit 

die situatie kan stappen doordat het afgeleid wordt door 

een CliniClown.’ Inmiddels is zijn zoon negen jaar oud 

en helemaal gezond. Pieter Jouke: ‘Ik zal nooit kunnen 

terugbetalen wat er aan mij gegeven is. Maar dit is één 

van de manieren waarop ik iets probeer terug te doen.’ 

De Humormarathon leverde bruto ruim 27.500 euro op.

gouden neus verkiezing
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verSChillende 
SaMenwerkingSverBanden
Tot een van de andere grote acties konden we de spaaractie 

van Slimpie rekenen, waarbij de kopers van de suikervrije 

producten spaarden voor een exemplaar van onze knuffel-

muis Toet. Snak Appeal heeft heel succesvol een verkoop-

kanaal van boxen met snoepzakjes opgezet, waarvan een 

deel van de opbrengst aan CliniClowns wordt geschonken. 

En ook de 1% van de omzet aan Festivaldi producten was 

voor het achtste jaar op rij goed voor een mooi sponsorbe-

drag voor onze organisatie. Het inzamelen van mobieltjes 

en cartridges met onze samenwerkingspartner Van Klaveren 

liep ook in 2013 door en leverde ruim 40.000 euro op.

goUden neUS verkieZing
Elk jaar reikt CliniClowns de Gouden, Zilveren en Bronzen 

neus uit aan actievoerders met de meest bijzondere en 

ludieke actie. Uit alle acties van particulieren, scholen 

en  verenigingen – samen goed voor een opbrengst van 

ruim vijf ton – werd op 22 maart 2014 de top 3 beloond 

met een Gouden, Zilveren en Bronzen Neus. Zie voor de 

winnaars van 2013 het kader op deze pagina. 

new york Marathon
Sinds 2012 loopt CliniClowns met een eigen team in de 

New York marathon mee. Zo ook in 2013. Maar liefst 

55 (beginnende) lopers hebben, dankzij een intensief 

trainingsprogramma op maat, de marathon volbracht. Zij 

waren samen goed voor een sponsorbedrag van bruto 

266.000 euro. 

vriendenloteriJ
CliniClowns kan gelukkig nog steeds op inkomsten uit de 

Vriendenloterij rekenen. Deze inkomsten komen voort uit 

geoormerkte loten, waarbij van ieder lot de helft van de 

opbrengst aan ons wordt geschonken. Dit leverde voor 

2013 in totaal een bedrag van 346.000 euro op.

gouden neus verkiezing

goUden neUS: BrUidSpaar May en Menno
May en Menno zijn op een bijzondere wijze in het 

huwelijksbootje gestapt. De bruiloft van dit stel uit 

Venray stond namelijk in het teken van CliniClowns. Door 

meerdere kleine acties en het uitdelen van onder andere 

rode neusjes, stond naast het bruidspaar ook CliniClowns 

in de spotlights. Vooral May’s leerlingen werden hierbij 

betrokken: zij lieten aan het einde van de dag een 

wensballon de lucht in.

Zilveren neUS: theo thiJSSenSChool
Alle leerlingen, leraren en ouders van de Theo 

Thijssenschool uit Sappemeer zijn met veel enthousiasme 

aan een CliniClowns project begonnen. Zij organiseerden 

een sponsorloop om geld op te halen. Daarnaast 

vonden er ook twee veilingen voor het goede doel 

plaats. Hierdoor mochten we een cheque van maar liefst 

€ 8.228,38 in ontvangst nemen.

BronZen neUS: BaSiSSChool de koSMoS
In 2013 vierde Basisschool de Kosmos uit Hoogland haar 

25-jarige jubileum. Het thema was ‘Feest – Samen zijn we 

sterk’. Om deze reden besloot de school CliniClowns als 

goed doel aan hun actie te koppelen. Alle kinderen van 

de school deden mee aan een sportieve sponsorloop en 

haalden daarmee € 10.775,50 op.

Steun van VSBfonds
Ook in 2013 heeft CliniClowns op de steun van een 

aantal vermogensfondsen mogen rekenen. Zo maakte 

VSBfonds het met hun donatie van 60.000 euro mogelijk 

dat de voorstelling Wapper op nog meer scholen voor 

speciaal onderwijs kan worden gespeeld. VSBfonds 

directeur Joost van Lanschot: ‘We ondersteunen projecten 

die zich richten op mensen die niet vanzelfsprekend 

mee kunnen doen in de samenleving, zoals kinderen die 

ziek zijn of een beperking hebben. Het gevaar is dat ze 

worden buitengesloten en dus in een isolement raken. 

Met het steunen van Wapper zorgen we ervoor dat deze 

kinderen sociaal sterker worden en later, net als iedereen, 

gewoon mee kunnen doen!’
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1.3 organisatie
Kinderen met een ziekte of handicap de kracht 

van een lach laten ervaren. Dat is de belangrijkste 

drijfveer van CliniClowns. Hiervoor hebben we 66 

professionele clowns in dienst en werken we met 30 

evenzo professionele freelance clowns die worden 

ondersteund door gedreven en betrokken vakmen-

sen. Bij de uitvoering van alle activiteiten kan Clini-

Clowns rekenen op de enthousiaste inzet van een 

groot aantal ambassadeurs en vrijwilligers.

Naast ons werk voor zieke en gehandicapte kinderen 

stond 2013 vooral in het teken van de nieuwe strategie. 

De missie, visie en kernwaarden van onze organisatie 

zijn opnieuw onder de loep genomen. Daarbij is 

vooral gekeken hoe we nog beter kunnen inspelen 

op nieuwe vragen vanuit de markt, zowel vanuit ons 

doelstellingswerk als op het gebied van fondsenwerving. 

Vanuit een nieuwe strategie wordt onze organisatie, 

onder andere via de implementatie van een nieuw 

organigram, de komende jaren verder aangepast om onze 

ambitieuze doelstellingen te kunnen waarmaken.

korte liJnen
CliniClowns is een platte organisatie met korte lijnen. 

Bijgaand organigram toont hoe de organisatie in 2013 

is opgebouwd. Ieder onderdeel lichten we hierna verder 

toe.

raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van 

de stichting. De leden doen dit onbezoldigd. De bestuurs-

structuur van Stichting CliniClowns Nederland voldoet 

volledig aan de eisen van het CBF (Centraal Bureau Fond-

senwerving). Vanaf pagina 63 is de verantwoordingsver-

klaring van de Raad van Toezicht opgenomen. Op pagina 

38/39 zijn de nevenfuncties terug te vinden.

raad van Toezicht

vrijwilligers

Bedrijfsbureau CliniClowns 
Productiehuis artistieke leiding Marketing &  

Communicatie

CliniClowns academie HrMDirectie 
Directie ondersteuning

organigram
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directie

De directie vormt het bestuur van de stichting en is 

eindverantwoordelijk voor de (dagelijkse) leiding en 

de uitvoering van de activiteiten van de stichting. De 

directie vormt samen met de hoofden van de afdelingen 

Bedrijfsbureau, CliniClowns Productiehuis, Artistieke 

Leiding, Academie en Marketing & Communicatie het 

managementteam. Het MT geeft vorm aan beleid en 

zorgt dat dit wordt uitgevoerd. De directie stelt ieder jaar 

een jaarplan en begroting op voor het daarop volgende 

boekjaar. Beide zijn gebaseerd op een meerjarenplan dat 

iedere drie jaar wordt getoetst en bijgesteld. De directeur 

bekleedde in 2013 geen nevenfuncties. 

CliniClowns academie

De CliniClowns Academie houdt zich bezig met de 

ontwikkeling van humor in de zorg en het vak van Clini-

Clown in het bijzonder. We staan voor kwaliteit: clownen 

voor kinderen met een ziekte of handicap is een vak dat 

alleen door professionals kan worden uitgevoerd. Om die 

kwaliteit te waarborgen is de Academie verantwoordelijk 

voor de training en opleiding van de clowns. Daarnaast 

heeft ze een rol in het bijscholen van kantoorpersoneel.

De Academie is ook de plek waar onderzoek naar ons 

werk wordt geïnitieerd en gecoördineerd. Vanuit inter-

nationale betrekkingen en relaties met het medische 

werkveld worden pilotprojecten uitgerold om de plek van 

CliniClowns binnen de zorg nog verder te onderzoeken 

en naar aanleiding van behoefte en toegevoegde waarde 

verder uit te breiden.

Succesvolle pilot binnen revalidatietraject krijgt vervolg
De CliniClowns zijn ook buiten het ziekenhuis van 

toegevoegde waarde. Dat bewijst de samenwerking die 

Stichting CliniClowns met RMC Groot Klimmendaal in 

Arnhem is aangegaan. Na een succesvolle pilotperiode 

is besloten om de clowns op een structurele wijze bij 

trajecten van het Expertisecentrum Kinderen & Jongeren 

te betrekken. De CliniClowns werken met name samen 

met kinderfysiotherapeuten bij de poliklinische en 

klinische behandelingen van kinderen binnen RMC Groot 

Klimmendaal. Ze maken contact met de kinderen en 

ondersteunen de behandeling met hun clownsspel. De 

fysiotherapeuten zijn blij met de samenwerking omdat 

het een aantal behandelingen vergemakkelijkt en het spel 

soms zelfs het proces versnelt. Daarnaast verbetert, dankzij 

de aanwezigheid van de clowns, de sfeer op de afdeling 

in positieve zin. Kinderfysiotherapeut Marieke Arts van 

RMC Groot Klimmendaal: ‘Leuk om te zien dat het lachen 

van het kind lachende gezichten verspreidt over de hele 

afdeling.’
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human resource 
Management (hrM)
De stafafdeling HRM adviseert, ondersteunt en faciliteert 

de directie en het managementteam bij het uitvoeren 

van het vastgestelde HRM-beleid. Ook adviseert en 

ondersteunt ze het lijnmanagement bij het uitvoeren 

van de personele taken. Zij heeft een belangrijke rol 

bij de ontwikkeling en evaluatie van instrumenten 

(bijvoorbeeld voor werving en selectie, opleiding en 

training en het verzuimbeleid) en ziet toe op een correcte 

toepassing hiervan. De afdeling heeft een signalerende 

functie richting de directie en is ook verantwoordelijk 

voor de uitvoering van een kwalitatieve salaris- en 

personeelsadministratie. HRM sluit indien nodig aan bij 

het MT-overleg. 

Bedrijfsbureau

Het Bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de ondersteu-

nende processen in de organisatie. Denk aan huisves-

ting, facilitaire diensten, financiën, administratie en ICT. 

Ook het databasemanagement is bij het Bedrijfsbureau 

ondergebracht. De receptie en donateuradministratie 

vallen onder de noemer ‘Informatie & Service’ binnen 

het aandachtsgebied van deze afdeling. Tot slot is het 

bedrijfsbureau de plek waar risicomanagement, juridische 

zaken en het contact met CBF en branchevereniging VFI 

zijn ondergebracht.

CliniClowns productiehuis

Het CliniClowns Productiehuis bestaat uit vier units: 

CliniClowns op Bezoek, Theater, Media en het  

CliniClowns College. 

1. CliniClownS op BeZoek
Producties waarbij de clown op bezoek komt in het 

ziekenhuis of andere zorginstellingen. Ook het Klein 

Zintuigen Orkest hoort bij deze unit.

2. theater 
Hieronder vallen vier voorstellingen: Circus Boemtata, 

CliniClowns in Concert, Wapper en Er was eens.

3. Media
Crossmediale producties, zoals de online beleveniswereld 

Neuzenroode.nl, de Speelkoffers en de productie van 

evenementen.

4. CliniClownS College 
Een interactieve, op maat gemaakte beleveniswereld voor 

ernstig zieke of gehandicapte kinderen en hun gezin.

Naast de organisatie en het doorontwikkelen van alle 

activiteiten is het Productiehuis, met uitzondering van 

het artistiek inhoudelijk gedeelte, ook verantwoordelijk 

voor het bewaken van de kwaliteit. Daarnaast is als losse 

unit – ter ondersteuning voor de eigen afdeling en de 

afdeling Marketing & Communicatie – Concepten & 

Evenementen binnen het Productiehuis ondergebracht. 

artistieke leiding

De Artistieke leiding is verantwoordelijk voor de artistiek 

inhoudelijke kwaliteit van alle producties. Dat betekent 

concreet: het kind staat centraal (dus niet zijn ziekte of 

handicap); uitgaan van wat het kind kán; aansluiting van 

het clownspel en de activiteiten bij de belevingswereld 

van het kind.

De Artistieke 

leiding neemt 

initiatief voor 

vernieuwingen. 

Ze maakt 

voorstellen voor 

nieuwe producties 

en stelt bestaande 

voorstellingen bij, 

passend bij het beleid 

van CliniClowns en 

afgestemd op de 

mogelijkheden van 

de doelgroep. De 

Artistieke leiding is 

verantwoordelijk voor de 

CliniClownsmethodiek van 

de verschillende producties.
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Marketing & Communicatie

De afdeling Marketing & Communicatie houdt zich bezig 

met het creëren van draagvlak voor CliniClowns in de 

Nederlandse samenleving en het werven van fondsen om 

het doelstellingswerk van de stichting mogelijk te maken.

fondSenwerving
CliniClowns is afhankelijk van financiële steun van 

particuliere donateurs, het bedrijfsleven en van acties en 

evenementen die door individuen, stichtingen en andere 

organisaties ten behoeve van CliniClowns worden geor-

ganiseerd. Binnen de afdeling Marketing & Communicatie 

zijn drie units ingericht voor het werven van fondsen in de 

particuliere sector, de zakelijke sector en bijzondere giften 

(grote giftgevers en nalatenschappen).

CoMMUniCatie
Een goede merknaam en bekendheid in de Nederlandse 

samenleving zijn de essentie van Corporate Communi-

catie en Public Relations. De aandachtsgebieden zijn dan 

ook: werken aan het merkimago, de reputatie, de naams-

bekendheid en de positionering van CliniClowns. Kortom: 

aan een sterk merk!

voorliChting
Om het Nederlands publiek bekend te maken met de 

kern van het werk van CliniClowns is het geven van 

voorlichting belangrijk. Hiervoor ontwikkelt CliniClowns 

diverse materialen zodat onder andere de (goodwill) am-

bassadeurs regionaal en lokaal voorlichting kunnen geven 

tijdens bijeenkomsten en evenementen. Voor kinderen is 

er een aparte website waarop zij meer informatie vinden 

voor het houden van een spreekbeurt of het maken van 

een werkstuk. Voor het basisonderwijs (onder-, midden- 

en bovenbouw) is er een digitaal lesprogramma.

Iris Kroes, ambassadeur CliniClowns 
‘Ik wilde vroeger clown worden. De kleurige kleding 

en de rode neuzen maakten op mij als klein meisje 

veel indruk. In groep 6 van de basisschool heb ik zelfs 

mijn spreekbeurt over CliniClowns gehouden. Tijdens 

verschillende evenementen heb ik met eigen ogen 

kunnen zien dat kinderen er ontzettend van genieten. 

Toen ik zelf in de positie kwam om iets voor anderen 

te kunnen betekenen, was de keuze voor CliniClowns 

snel gemaakt. De CliniClowns brengen niet alleen een 

lach terug bij de kinderen, maar bij het hele gezin. 

Met kleine dingen kunnen zij de dag van kinderen 

onvergetelijk maken!’
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goodwill-aMBaSSadeUrS 
Om het draagvlak voor CliniClowns te vergroten, konden 

we ook in 2013 op de steun rekenen van verschillende 

bekende ambassadeurs. Zo is voetbalpresentator Jack 

van Gelder al meer dan 13 jaar een vertrouwd gezicht. 

Ook zette danser Yuvat Westendorp (bekend van So You 

Think You Can Dance) zich weer in als ambassadeur. 

CliniClowns verwelkomde daarnaast zangeres Iris Kroes, 

bekend als winnares van The Voice of Holland, als 

nieuwe ambassadeur. 

Ook andere BN’ers zetten zich in 2013 in voor onze 

organisatie. Zo maakten Pieter Jouke, Lodewijk Hoekstra, 

Dirk Taat en Rutger Vlaming onderdeel uit van het 

CliniClowns New York Marathon team.

vrijwilligers

CliniClowns zou niet kunnen voortbestaan zonder 

de steun van vrijwilligers. In totaal hebben zich 244 

vrijwilligers in 2013 vol enthousiasme voor onze 

organisatie ingezet. In 2013 zijn er 61 nieuwe vrijwilligers 

aangenomen en hebben 21 vrijwilligers afscheid 

genomen. In november 2013 is er een gezamenlijke 

Vrijwilligersdag geweest om alle vrijwilligers te informeren 

over de nieuwste ontwikkelingen binnen de organisatie 

en om ervaringen uit te wisselen.

CliniClowns wordt ondersteund door de volgende 

groepen vrijwilligers:

1. aMBaSSadeUrS
De ambassadeurs zijn het visitekaartje van CliniClowns in 

de regio’s. Zij zorgen voor lokale en regionale bekendheid, 

geven voorlichting en ondersteunen de acties in hun 

eigen regio. In 2013 waren er 40 ambassadeurs actief. 

Selectie gebeurt door middel van een sollicitatiegesprek, 

inclusief een introductieprogramma. De samenwerking 

wordt vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst, 

aangevuld door een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG). Onze ambassadeurs worden begeleid door de unit 

Zakelijke Markt en Acties van de afdeling Marketing & 

Communicatie. 

2. rode neUZen teaM 
Het Rode Neuzen Team bestaat uit 136 vrijwilligers. 

Zij steken jaarlijks hun handen uit de mouwen bij 

evenementen. Zonder hun inzet zijn veel evenementen 

voor kinderen met een ziekte of handicap niet mogelijk. 

Na selectie op basis van een gesprek, krijgt ieder lid van 

het Rode Neuzen Team een informatiepakket en gaat 

een vrijwilligersovereenkomst aan met CliniClowns. Een 

vrijwilliger levert een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) aan en helpt minimaal vier keer per jaar mee aan 

een evenement. Voor komend jaar willen we dit team 

nog verder uitbreiden, vooral in de regio Noord.

3. kantoorvriJwilligerS
In 2013 is de functie van kantoorvrijwilliger in het 

leven geroepen. Kantoormedewerkers hebben 

regelmatig behoefte aan ondersteuning voor een 

korte of middellange periode. Door het uitvoeren van 

afgebakende klussen/opdrachten dragen zij hun steentje 

bij. In 2013 hebben zeven vrijwilligers zich ingezet op 

kantoor en de wens is om dit aantal verder uit te breiden. 

Ook kantoorvrijwilligers leveren voor zij aan het werk 

gaan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan.

4. toet-verkoperS 
Verspreid over het hele land wonen 91 vrijwilligers 

die CliniClowns ondersteunen door de verkoop van 

onze knuffel Toet. Deze Toet-verkopers houden alle 

mogelijkheden in de gaten om Toet regionaal te verkopen 

en nemen aan zoveel mogelijk evenementen deel. 

CliniClowns vraagt actievoerders de opbrengst van hun 

actie te vergroten door Toet te verkopen tijdens de actie. 

Alle actievoerders kunnen via dit netwerk redelijk dicht 

bij huis een aantal knuffels ophalen en na afloop van 

de actie het restant retourneren. In 2013 werden bijna 

50.000 Toetknuffels verkocht. Ook van Toet-verkopers 

vragen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
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overige stichtingen

Naast Stichting CliniClowns Nederland zijn er nog twee 

stichtingen, namelijk: Stichting CareClowns en Stichting 

CliniClowns Merchandise. Alle drie de stichtingen vallen 

onder de paraplu van Stichting CliniClowns Groep.

Stichting CliniClowns 
Merchandise
De Stichting heeft ten doel het werven van fondsen 

voor Stichting CliniClowns Nederland, in de breedste 

zin van het woord. De activiteiten zijn in een aparte 

Stichting ondergebracht om de CliniClowns artikelen 

Cards4CliniClowns en knuffel Toet met btw-voordeel te 

kunnen verkopen. Over de winst van deze verkopen hoeft 

geen btw betaald te worden.

De winst die wordt gerealiseerd met de verkoop van 

de artikelen komt ten goede aan Stichting CliniClowns 

Nederland. In 2013 heeft de stichting netto een 

bedrag van € 31.499,- bijgedragen aan het werk van 

CliniClowns.

Stichting CareClowns

Stichting CareClowns is het seniorenprogramma van 

Stichting CliniClowns. CareClowns brengen een moment 

van geluk aan ouderen met dementie en ouderdomspro-

blemen. Stichting CliniClowns en Stichting CareClowns 

zijn gescheiden organisaties, maar kantoormedewerkers 

van CliniClowns zetten zich ook in voor CareClowns. 

Raad van Toezicht en directie zijn bij beide organisaties 

dezelfde. In 2013 heeft CliniClowns met een lening aan 

CareClowns geïnvesteerd in de werving van donateurs. 

Zie voor gedetailleerde informatie de jaarrekening.

Rebekka Karelse, 
activiteitenbegeleidster bij 
Stichting Ouderenzorg Kapelle:
‘Als ik aan jullie bezoek terugdenk krijg ik nog een 

warm gevoel. Jullie bezorgden onze bewoners 

binnen een paar minuten een glimlach op het 

gezicht. Mensen met veel verdriet die even alles 

vergeten en meezingen met de clowns. Jullie 

bezoek was een fijne, warme en zachte deken. 

Hopelijk mogen we jullie nog vaker verwelkomen!’

Even weer die lach…
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toekomst2
vanuit de overtuiging dat we de meeste 

toegevoegde waarde kunnen bieden als we 

weer teruggaan naar de kern van ons werk, 

zijn de volgende identiteit en ambitie voor de 

stichting CliniClowns groep voor de komende 

jaren opgesteld.

onZe nieUwe identiteit:
We zijn er voor een klein magisch moment met grote 

betekenis door oprecht contact met de clown voor 

mensen in een moeilijke gezondheidssituatie. 

onZe aMBitie:
In 2025 zijn wij er voor iedereen die ons nodig heeft 

en heeft elke inwoner van Nederland een magisch 

moment van CliniClowns ervaren en het belang 

gevoeld van de betekenis ervan. 

Om deze ambitie te kunnen bereiken, leggen we voor 

de komende jaren de focus op:

• Het aantrekken, behouden en ontwikkelen 

van kwalitatief goede clowns

• Voldoende fondsen om ons werk mogelijk te maken

Om het ‘magisch moment’ vervolgens het beste te 

realiseren, kiezen we voor de contactvormen:

• Eén-op-één

• Eén-op-één kleine groep

• Interactie met de clown via digitale middelen

Op basis hiervan worden 

onze huidige speelvormen 

vernieuwd, aangepast of 

gestopt. 

In het bijgaande 

schema worden de 

hoofddoelstellingen voor 

2014 weergegeven, waarna 

de driejarenplanning volgt.
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aan het einde van elk jaar stellen de diverse afde-

lingen hun jaarplannen op voor het jaar erna. Die 

beschrijven:

• Doelstellingen

• strategie per afdeling

• Benodigde financiële middelen

Op basis van deze jaarplannen wordt de begroting 

vastgesteld. Nadat de jaarplannen en de begroting door 

de directie en het managementteam zijn goedgekeurd 

gaan deze voor goedkeuring naar de Raad van Toezicht.

BegrotingSproCedUre
Maandelijks wordt een financiële rapportage op de 

belangrijkste KPI’s opgesteld waarin de resultaten van 

de maand – en de cumulatieven tot en met de lopende 

maand – worden vergeleken met de begroting. Het 

managementteam bespreekt deze rapportage. In juli is 

er een evaluatie van de jaarplannen en de begroting. 

Zonodig wordt de begroting aangepast voor het 

resterende deel van het jaar. Deze aanpassing wordt 

goedgekeurd door de directie, het managementteam en 

de Raad van Toezicht.

Aan de hand van het jaarplan en de daaruit 

voortvloeiende begroting kunnen de afdelingsmanagers 

middelen gaan besteden (voorcalculatie). Er is een lijst 

met namen van medewerkers die tekenbevoegd zijn en 

dus verplichtingen mogen aangaan. Bij grote projecten 

(> € 2.500,-) moet een nacalculatie worden opgesteld 

met een verklaring van de geconstateerde verschillen. Alle 

facturen moeten door de tekenbevoegde gecontroleerd 

en goedgekeurd worden. De directeur keurt de facturen 

vóór betaling goed.

 Financiële 
verantwoording
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verantwoording van de reSUltaten
CliniClowns kan terugkijken op een bewogen maar 

succesvol jaar. De totale inkomsten zijn in 2013 

€ 551.000,- hoger uitgevallen dan in 2012. In tijden van 

economische crisis een uitstekende prestatie. 

De kosten zijn in 2013 hoger uitgevallen dan in 2012. 

Dit is met name te verklaren door de hogere kosten aan 

kindwerk. De kosten voorlichting, fondsenwerving en 

beheer en administratie kwamen lager uit dan vorig jaar. 

Hierdoor is een overschot gerealiseerd van € 291.341,-. 

Hieronder volgt een beschrijving van de ontwikkeling van 

de cijfers van 2013 ten opzichte van die van 2012 en de 

begroting. 

Baten Uit eigen fondSenwerving
Deze baten bestaan uit de volgende inkomstensoorten:

• Incasso-donateurs

• Acties

• Sponsoring

• Nalatenschappen

• Verkoop artikelen

• Overige baten uit eigen fondsenwerving

De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2013 ten 

opzichte van 2012 gestegen: van € 13.265.931,- naar 

€ 13.921.817,-. Deze stijging wordt veroorzaakt door 

een stijging van de inkomsten uit nalatenschappen. De 

ontvangsten van deze inkomstenbron zijn maar liefst 

gestegen van € 686.861,- in 2012 tot € 1.350.288,- in 

2013.

De inkomsten uit de overige inkomsten zijn in 2013 

nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2012.

Baten Uit aCtieS van derden 
De in 2007 gestarte samenwerking met de Sponsor Bingo 

Loterij (nu Vriendenloterij) bracht in 2013 € 346.195,- op 

tegenover € 456.991,- in 2012. Begroot was een bedrag 

van € 319.768,-. De hogere realisatie ten opzichte van de 

begroting komt door een lager verval in donateurs en een 

extra trekking die in 2013 heeft plaatsgevonden. 

Baten Uit Beleggingen
Hierin zijn alle positieve en negatieve resultaten 

opgenomen die met de beleggingen zijn behaald. 

De gehele beleggingsportefeuille bestaat uit 

Nederlandse Staatsobligaties. Het rendement is door 

deze beleggingsvorm beperkt en bedraagt in 2013 

3,8%. CliniClowns heeft deze beleggingsportefeuille 

zo opgebouwd om nu en in de toekomst geen 

koersrisico te lopen. Door te kiezen voor Nederlandse 

staatsobligaties wordt ook het risico van verlies op de 

beleggingsportefeuille geminimaliseerd. De waardering 

van de staatsobligaties geschiedt op basis van de 

geamortiseerde kostprijs, waardoor het behalen van een 

negatief koersresultaat niet meer mogelijk is. Het beheer 

van de obligatieportefeuille wordt uitgevoerd door twee 

professionele vermogensbeheerders. De portefeuille 

wordt elke zes maanden besproken. 

verantwoording van de BeStedingen 
per doelgroep
Voor een zo transparant mogelijke financiële 

verantwoording van de bestedingen werkt CliniClowns 

met de volgende indeling naar doelgroep:

• Kinderen met een ziekte in het ziekenhuis 

of andere (zorg)instellingen

• Chronisch zieke kinderen thuis

• Kinderen met een verstandelijke 

of lichamelijke handicap

De besteding van de kosten voor het 

kindwerk verdeeld over de drie doelgroepen.

 Zieke kinderen in het ziekenhuis

 Chronisch zieke kinderen thuis

  Kinderen met een verstandelijke of  

lichamelijke handicap

In hoofdstuk 1.1 staat per productie 

aangegeven hoeveel kindcontacten 

gerealiseerd zijn. als die aantallen geordend 

worden naar de drie doelgroepen, zijn dit de 

totaalcijfers:

 Zieke kinderen in het ziekenhuis

 Chronisch zieke kinderen thuis

  Kinderen met een verstandelijke of  

lichamelijke handicap

44%

Kostprijs: € 10,27
Aantal: 382.380 

Kostprijs: € 3,39 
Aantal: 279.253  

Kostprijs: € 7,96 
Aantal: 502.278

45%

11%

44%

Kostprijs: € 10,27
Aantal: 382.380 

Kostprijs: € 3,39 
Aantal: 279.253  

Kostprijs: € 7,96 
Aantal: 502.278

45%

11%
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toeliChting per doelgroep

Zieke kinderen in het ziekenhuis

In 2013 is de prijs per kindcontact voor deze productie 

ten opzichte van 2012 gestegen. Van € 7,46 in 2012 naar 

€ 7,96 in 2013. Dit is te verklaren door een groei van het 

aantal kindcontacten van de CliniClowns op Bezoek en 

de daarmee gepaard gaande kosten. Van 97.011 in 2012 

naar 104.088 in 2013. 

De kosten van de productie Speelkoffer zijn in 2013 na-

genoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2013. Het aantal 

kindcontacten is daarentegen gestegen van 349.704 in 

2012 naar 370.560 in 2013. De prijs per kindcontact van 

deze dienst gaat hiermee omlaag van € 2,22 in 2012 naar 

€ 2,09 in 2013. In 2013 heeft de productie Speelkoffer 

een groter bereik gerealiseerd tegen een lagere kostprijs 

per kindcontact.

Chronisch zieke kinderen thuis

In deze categorie is de prijs per kindcontact gedaald van 

€ 5,56 in 2012 naar € 3,39 in 2013. Deze daling is met 

name te verklaren door een forse stijging van het aantal 

kindcontacten. In 2013 zijn 279.253 kindcontacten 

gerealiseerd tegen 194.069 in 2012. De stijging komt 

vooral door het hogere aantal kindcontacten dat is gere-

aliseerd bij de productie Neuzenroode; 163.934 in 2012 

tegen 222.298 in 2013. Tevens zijn de kosten van deze 

productie flink gedaald van € 777.984,- in 2012 naar 

€ 666.588,- in 2013.

kinderen met een verstandelijke of lichamelijke 

handicap

De prijs per kindcontact van deze producties is in 2013 

gedaald van € 12,40 in 2012 naar € 10,27 in 2013. De 

grootste productie in deze categorie is Circus Boemtata. 

Het aantal kindcontacten van deze dienst is toegenomen 

van 246.144 in 2012 naar 310.170 in 2013. De kosten 

daarentegen zijn gedaald van € 2,9 miljoen in 2012 naar 

€ 2,8 miljoen in 2013. 

Het CliniClowns College wat in 2012 is gestart, heeft zich 

in 2013 verder ontwikkeld. Het aantal kindcontacten is 

gestegen van 2.214 in 2012 tot 5.190 in 2013. De kosten 

per kindcontact zijn gedaald van € 192,40 in 2012 tot 

€ 152,31 in 2013.

koStpriJS per kindContaCt
De gemiddelde kostprijs per kindcontact is gedaald van 

€ 8,60 in 2012 naar € 7,62 in 2013. De eigen norm voor 

2013 was € 8,69 per kindcontact. De daling ten opzichte 

van 2012 en de begroting is met name te verklaren door 

de stijging van het aantal kindcontacten. Deze bedroe-

gen in 2012 955.391. Het aantal kindcontacten was 

voor 2013 begroot op 1.041.000 en is uitgekomen op 

1.163.911. De kosten per kindcontact bestaan uit de 

volgende kostensoorten: 

• Salariskosten clowns

• Salariskosten planning en begeleiding clowns

• Trainingskosten clowns

• Productiekosten

• Organisatiekosten (kosten van directie en 

kosten van beheer en administratie)

• Overige kosten (niet terugvorderbare btw, ont-

wikkeling nieuwe diensten en visie en beleid) 

De toerekening van de organisatiekosten en overige 

kosten gebeurt conform de richtlijnen van het CBF. Clini-

Clowns bereikt veel van de kinderen op een multimediale 

manier. Daardoor hebben de salariskosten in mindere, 

maar de productiekosten in meerdere mate invloed op 

de kosten per kindcontact. Het schema op deze pagina 

laat de daling van de kostprijs per kindcontact over de 

afgelopen zes jaar zien.

BeSteed aan de doelStelling
De kosten die aan de doelstelling zijn besteed bedragen 

in 2013 € 11.251.638,-. Dat is een kleine stijging ten 

opzichte van 2012 toen € 10.931.667,- aan de doel-

stelling werd besteed. Voor 2013 was een bedrag van 

€ 11.389.337,- begroot. De besparing wordt veroorzaakt 

doordat er minder aan zowel kindwerk als voorlichting is 

uitgegeven.

wervingSkoSten
Ten opzichte van de begroting is ruim € 103.000,- meer 

aan wervingskosten uitgegeven. Tot deze overschrijding 

is besloten toen duidelijk werd dat 2013 op het gebied 

van inkomsten een goed jaar zou worden. Vanwege 

de economische situatie is deze extra investering nodig 

om de inkomsten van 2014 te kunnen behalen. Het 

CBF-percentage komt in 2013 uit op 15,7%. Fors lager 

dan in 2012 toen het CBF-percentage 17,7% was. Ten 

opzichte van de begroting is het CBF-percentage gelijk 

kostprijs per kindcontact
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uitgekomen. Begroot was een percentage van 15,7%. 

De CBF-norm bedraagt maximaal 25%. CliniClowns blijft 

met het behaalde percentage van 15,7% ruim binnen 

deze norm.

donateUrS
Vanwege de economische crisis is het moeilijker om 

donateurs te werven en te behouden. Hierdoor zijn de 

gemiddelde kosten om een donateur te werven gestegen 

van € 31,19 in 2012 naar € 39,17 in 2013. Het bedrag 

dat donateurs schenken is nagenoeg gelijk gebleven ten 

opzichte van 2012. In 2012 was dit gemiddeld € 54,60. 

In 2013 € 54,72 per jaar.

Beheer en adMiniStratie
Deze kosten worden volgens de tabel op deze pagina 

verantwoord. Deze tabel is conform de richtlijn van 

de VFI. CliniClowns heeft de norm van de kosten van 

beheer en administratie op 5% gesteld. Het percentage 

is in 2013 uitgekomen op 4,5%. Dit is 0,2% lager dan 

in 2012. Hiermee is CliniClowns binnen de eigen norm 

gebleven. Er was een percentage van 4,6% begroot.

reServeS en fondSen

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gebaseerd op het bedrag dat de 

organisatie achter de hand wil houden om bij het weg-

vallen van inkomsten het werk te kunnen continueren. 

Volgens de richtlijnen van de VFI mag deze reserve maxi-

maal 1,5 keer de kosten van de organisatie bedragen, als: 

eigen personeelskosten, kosten voor uitbestede diensten, 

kantoorkosten en kosten voor fondsenwerving. Clini-

Clowns heeft de norm aanzienlijk scherper gesteld, omdat 

we vinden dat – indien het maatschappelijk draagvlak voor 

de activiteiten van de Stichting komt te vervallen – Clini-

Clowns nog een jaar lang haar activiteiten moet kunnen 

uitvoeren. Daarnaast kan binnen dit jaar de organisatie 

op een nette manier worden ontmanteld. De norm van 

CliniClowns gaat dus uit van één keer de genoemde kos-

ten, zonder de kosten voor fondsenwerving. Op basis van 

deze eigen norm mag de continuïteitsreserve van Clini-

Clowns 7,6 miljoen euro bedragen. De continuïteits reserve 

per 31 december 2013 bedraagt echter 5,5 miljoen euro. 

De reserve is ten opzichte van 31 december 2012 met 

€ 0,5 miljoen gestegen.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is als volgt te specificeren:

• Reserve financiering activa € 2.995.201,-

direCtieBeloning
CliniClowns werkt in een ‘Raad van Toezichtmodel’. Bin-

nen dit model vormt de directie tevens het bestuur van de 

stichting. In 2013 heeft een wisseling van directie plaats-

gevonden. De heer J.P. Geels is per 31 maart uit dienst 

getreden. Hij werd vanaf 1 april als directeur opgevolgd 

door mevrouw B.M.C. Hellendoorn-Mineur. Beide direc-

tieleden zijn parttime werkzaam (geweest) voor 0,9 fte.

 

Al in 2006 heeft de Raad van Toezicht een onderzoek 

laten instellen naar de hoogte van het maximale jaar-

inkomen van de directeur. Dit onderzoek is opnieuw 

uitgevoerd in 2010 conform het model van de Haygroep 

dat als model door de VFI wordt aanbevolen. De 

uitkomst van dit onderzoek geeft aan dat het maximale 

jaarinkomen vanaf 2010 € 140.046,- op basis van 1 fte 

mag bedragen. Dit jaarinkomen bestaat uit:

• 12 maal het maandsalaris

• Vakantiegeld

• Eventuele vaste en variabele eindejaarsuitkeringen

Conform het VFI salarismodel ziet de beloning van 

de directie er als volgt uit: het jaarinkomen van 

€ 97.811,- van het directielid in loondienst blijft 

binnen het maximum van € 126.041,- volgens de VFI 

beloningsregeling.

toelichting op de directiebeloning

De directeur is in loondienst van Stichting CliniClowns 

Groep. De kosten van de directie worden volledig door-

belast aan de dochterstichtingen. De verdeling van de 

kosten is als volgt:

• Stichting CliniClowns Nederland 97%

• Stichting CareClowns 3%

De leden van de Raad van Toezicht hebben in het boekjaar 

geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding ontvangen.

kosten soort toe rekening

Bestuur/RvT 100% aan beheer 
en administratie

Algemeen 
secretariaat

100% aan beheer 
en administratie

Financiën en 
Planning & Control

100% aan beheer 
en administratie

Automatisering op basis van aantal fte’s per 
kostenplaats (afdeling) met 
uitzondering van de clowns

ICT en 
Bedrijfsbureau

op basis van aantal fte’s per 
kostenplaats (afdeling) met 
uitzondering van de clowns

Huisvesting 
en facilitair

op basis van aantal fte’s per 
kostenplaats (afdeling) met 
uitzondering van de clowns

HRM op basis van aantal fte’s per 
kostenplaats (afdeling)
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J.P. geels

Alg. directeur

Onbepaald

34,2

90

1/1-31/03

20.763

1.073

-

-

21.836

 2.534 

2.588 

3.660 

- 

- 

30.618 

125.972

B.M.C. Hellendoorn

Alg. directeur

Onbepaald

36

90

1/4-31/12

70.347

5.628

-

-

75.975

 7.871 

4.530 

7.466 

- 

- 

95.842 

-

Totaal

91.110

6.701

-

-

97.811

 10.405 

7.118 

11.126 

- 

- 

126.460 

125.972

Naam

Functie

dienStverBand

aard

• Uren

• Parttime percentage

• Periode

BeZoldiging (eUr)

Jaarinkomen

• Bruto loon/salaris

• Vakantiegeld

• Eindejaarsuitkering

• Variabel jaarinkomen

Totaal

SV lasten (werkgeversdeel) 

Belastbare vergoedingen/bijtellingen 

Pensioenlasten (werkgeversdeel) 

Overige beloningen op termijn 

Uitkeringen beëindiging dienstverband 

Totaal bezoldiging 2013 

op basis van 0,9 fte

Totaal bezoldiging 2012 

op basis van 0,9 fte

Directiebeloning
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de samengevatte 
jaarrekening 2013

aCtiva 2013 2012

 € €

vaste activa

Immateriële vaste activa  222.640 -

Materiele vaste activa  2.706.502 3.116.354

 2.929.142 3.116.354

Financiële vaste activa  3.502.486 3.972.547

Voorraden 66.059 85.256

Vorderingen  1.698.486 921.215

Liquide middelen  1.668.037 1.582.320

Totaal activa 9.864.210 9.677.692

paSSiva

reserves en FonDsen

reserves

Continuïteitsreserve  5.457.198 4.941.448

Bestemmingsreserves  2.995.201 3.219.610

 8.452.399 8.161.058

Voorzieningen  194.537 -

Kortlopende schulden  1.217.274 1.516.634

Totaal passiva 9.864.210 9.677.692

Balans per 31 december 2013 (na voorstel resultaatbestemming)
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staat van baten en lasten over 2013

 Boekjaar Begroting Boekjaar

 2013 2013 2012

 € € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving  13.921.817 13.258.666 13.265.931

Baten uit gezamelijke acties – – –

Baten uit acties van derden 346.195 319.768 456.991

Subsidies van overheden – – –

Baten uit beleggingen  141.045 130.000 135.231

Overige baten – – –

som der baten 14.409.057 13.708.434 13.858.153

lasten

Besteed aan doelstelling (1)

- Voorlichting en educatie 1.326.031 1.382.081 1.459.823

- Kindwerk 9.925.607 10.007.256 9.471.844

Werving baten (1)

Kosten eigen fondsenwerving 2.179.224 2.076.189 2.344.627

Kosten van beleggingen  32.470 35.000 17.327

Beheer en administratie (1)

- Kosten beheer en administratie 654.384 626.378 655.672

som der lasten 14.117.716 14.126.904 13.949.293

saldo van baten en lasten  291.341 (418.470) (91.140)

 Boekjaar  Boekjaar

 2013  2012

 €  €

Bestemming salDo 2013

Continuïteitsreserve 515.750  82.098

Bestemmingsreserves (224.409)  (173.238)

 291.341  (91.140)

 Boekjaar Begroting Boekjaar

 2013 2013 2012

 € € €

    

Totaal kosten uit eigen fondsen - 

werving in % van baten uit eigen  

fondsenwerving 15,7 15,7 17,7

Totaal kosten beheer en  

administratie in % van 

som der baten 4,5 4,6 4,7

Totaal kosten doelstelling in % van

som der baten 78,1 83,1 78,9

Totaal besteed aan doelstelling  

in % van som der lasten 79,7 80,6 78,4
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kasstroom overzicht 2013

  2013  2012

 € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 
 291.341  (91.140)

Aanpassingen voor:

- Voorzieningen  194.537  -

- Afschrijvingen  568.196  460.997

 

Veranderingen in werkkapitaal:

- mutatie vorderingen (777.271)  (104.675) 

- mutatie voorraden 19.197  5.378 

- mutatie kortlopende schulden (343.360)  (274.298) 

 
 (1.101.434)  (373.595)

Kasstroom uit operationele activiteiten  (47.360)  (3.738)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen vaste activa (336.984)  (1.084.137)

Mutatie effecten 470.061  36.242

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  133.077  (1.047.895)

Netto kasstroom  85.717  (1.051.633)

Geldmiddelen 1 januari  1.582.320  2.633.953

Geldmiddelen 31 december  1.668.037  1.582.320
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grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

algeMeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor 

de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen 

aangevuld met de vereisten van het Centraal Bureau Fond-

senwerving. In dit jaarverslag is de verkorte jaarrekening 

opgenomen. De volledige jaarrekening staat op internet 

www.cliniclowns.nl/jaarverslag. Bij de volledige jaarre-

kening heeft EY op 24 maart 2014 een goedkeurende 

controleverklaring verstrekt.

De RJ 650.404 schrijft voor dat in het jaarverslag dan wel 

de toelichting op de staat van baten en lasten een analyse 

van de begroting en de werkelijke cijfers dient te worden 

opgenomen. Deze analyse is opgenomen in dit jaarverslag. 

Op de in de staat van baten en lasten opgenomen begro-

ting is geen accountantscontrole toegepast. 

 

grondSlagen voor waardering

Materiële en immateriële vaste activa

De materiële en immateriële vaste activa voor de 

bedrijfsvoering en doelstelling worden gewaardeerd 

tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigings-

prijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 

cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

In deze kostprijs worden de kosten van groot onderhoud 

opgenomen zodra deze kosten zich voordoen en aan de 

activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde van de te 

vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd 

beschouwd en ineens ten laste van de staat van baten 

en lasten gebracht. Alle overige onderhoudskosten 

worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt. 

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte 

gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde.

financiële vaste activa

effecten:

De obligaties worden gewaardeerd tegen de geamortiseer-

de kostprijs. De ontvangen couponrente wordt in minde-

ring gebracht op de obligaties en de marktrente wordt 

verantwoord in de staat van baten en lasten.

Het is de intentie om de obligaties aan te houden tot het 

einde van de looptijd.

voorraden

De in voorraad zijnde artikelen worden gewaardeerd tegen 

de historische kostprijs of lagere directe opbrengstwaarde.

vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen onder aftrek van 

een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Die wordt 

individueel bepaald op basis van de ouderdom van de 

openstaande vorderingen en verminderd met mogelijk te 

compenseren verschuldigde bedragen aan de betreffende 

debiteur. 

liquide middelen

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de 

tegoeden op bankrekeningen, wissels en cheques. Depo-

sito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien zij 

in feite – zij het eventueel met opoffering van rentebaten 

– ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen 

die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet 

ter beschikking staan van de groep, worden als financiële 

vaste activa gerubriceerd.

voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingba-

re of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van midde-

len noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare 

wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaar-

deerd tegen de beste schatting van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af 

te wikkelen, zijnde de nominale waarde van de verwachte 

uitgaven die noodzakelijk zijn, tenzij anders vermeld. 

voorziening reorganisatiekosten

De voorziening reorganisatiekosten wordt gevormd indien 

op balansdatum een gedetailleerd plan is geformaliseerd 

en de gerechtvaardigde verwachting is gewekt bij hen voor 

wie de reorganisatie gevolgen zal hebben dat de reorgani-

satie zal worden uitgevoerd. De voorziening bestaat uit de 

directe kosten van de reorganisatie.

pensioenen

De personeelsleden hebben een pensioenregeling die is 

ondergebracht bij een levensverzekeringsmaatschappij. 

De aan de verzekeringsmaatschappij te betalen premie 

wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. 

Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per 

jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk over-

lopend actief verantwoord.

leasing

De stichting als lessee

In geval van operationale leasing worden de leasebetalin-

gen lineair over de leaseperiode ten laste van de staat van 

baten en lasten gebracht.

grondSlagen van reSUltaatBepaling
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en 

lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking 

hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedrags-

lijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt 

gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedra-
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gen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, 

dan wel betaald. Alle opbrengsten worden voor het bruto 

bedrag onder de baten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk 

anders vermeldt. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten 

te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als 

last gepresenteerd.

Baten uit eigen fondsenwerving

Onder baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan 

de gedurende het boekjaar van sponsors, donateurs en 

‘vrienden van CliniClowns’ ontvangen c.q. toegezegde 

gelden, alsmede de (netto) baten wegens de verkoop van 

artikelen. De uit nalatenschappen toe gezegde legaten etc. 

worden in de baten verantwoord op het moment dat de 

omvang met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld.

Giften in natura

Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen 

de reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit dien-

sten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, 

tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven 

betreft.

Baten uit nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden voor 80% opgenomen 

in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan wor-

den vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van 

voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden 

ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, 

voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar 

zijn verantwoord. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik 

worden alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas 

in de staat van baten en lasten verantwoord bij het einde 

van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van het blote 

eigendom. Legaten worden volledig opgenomen in het 

boekjaar waarin de legaat is toegezegd.

Resultaat verkoop artikelen

Bij verkoop van artikelen wordt in de staat van baten en 

lasten de brutowinst verantwoord. De brutowinst is de 

netto-omzet verminderd met de kostprijs van de ver-

kochte artikelen. Onder de netto-omzet wordt verstaan de 

opbrengst onder aftrek van kortingen en over de omzet 

geheven belastingen. Onder de kostprijs wordt verstaan 

de inkoopwaarde van de goederen, verhoogd met de op 

de inkoop en verkoop drukkende directe (aan derden be-

taalde) verwervingskosten. De door de fondsenwervende 

instelling in dit verband gemaakte eigen kosten worden als 

kosten van fondsenwerving verantwoord.

Sponsoring

Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bijdragen 

waar geen evenredige tegenprestatie voor de geleverde 

goederen of diensten tegenover staat, dienen te worden 

verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving. Indien 

echter sprake is van een door de sponsor opgezette actie 

waarvan de netto-bate toevalt aan CliniClowns, waar zij 

zelf geen risico draagt met betrekking tot deze actie, wor-

den deze baten verwerkt als baten uit acties van derden.

koStentoerekening van koSten eigen 
organiSatie aan doelStellingen, koSten 
werving Baten en Beheer en adMiniStratie
De toerekening van de kosten eigen organisatie vindt 

primair plaats op basis van de kostenplaatsen van werkne-

mers. Elk personeelslid behoort tot één van de volgende 

kostenplaatsen (afdelingen):

• Clowns

• Clownszaken

• Artistieke zaken

• Kindzaken

• Marketing & Communicatie

• Bedrijfsvoering

De personeelskosten worden zo rechtstreeks toegerekend 

aan deze kostenplaatsen(afdelingen). De kosten voor 

de kostenplaatsen (afdelingen) worden toegerekend op 

basis van het begrote aantal werknemers per kostenplaats 

(afdeling) ten opzichte van het totale begrote aantal 

werknemers. De kosten voor Marketing & Communicatie 

worden vervolgens volgens een vaste verdeelsleutel 

toegerekend aan voorlichting en fondsenwerving. Deze 

verdeelsleutel wordt jaarlijks door de afdeling bepaald en 

vastgesteld bij de begroting. De kostensoorten worden 

nader verdeeld over de kostenplaatsen (afdelingen). Zie de 

tabel op pagina 51.

Baten Uit Beleggingen
Het resultaat beleggingen wordt bepaald op basis van de 

aan het boekjaar toe te rekenen interest en dividenden. Te-

vens worden gerealiseerde koersresultaten van de effecten 

onder deze post verantwoord. 

kaSStrooMoverZiCht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indi-

recte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 

interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder 

de kasstroom uit operationele activiteiten.
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toelichting lastenverdeling (1)

 Doelstelling Werving baten

 Voor- Kind- Fondsen- Gezamenlijke Acties Kosten
 lichting werk werving acties derden Beleggingen

 € € € € € €

Uitbesteed werk 38.477  417.068  125 - - -

Personeelskosten 434.837   5.299.531  471.073 - - -

Huisvestingskosten 40.529 191.901 43.906 - - -

Afschrijving en rente 31.667 500.002 27.429 - - -

Overige kosten 780.521 3.517.105 1.636.691 - - 32.470

 1.326.031  9.925.607  2.179.224  – – 32.470

     Totaal

   Beheer en Totaal Begroot Totaal
   administratie 2013 2013 2012

   € € € € 

Uitbesteed werk    167.332  623.002  580.145 857.126 

Personeelskosten (1.1)     45.919 6.251.360 6.043.203 6.074.369

Huisvestingskosten     – 276.336 244.751 268.318

Afschrijving en rente   – 559.098 492.436 459.740

Overige kosten (1.2)    441.133 6.407.920 6.766.369 6.289.740

    654.384  14.117.716  14.126.904 13.949.293

Personeelskosten (1.1)

 2013 2012

 € €

Salariskosten 4.759.601 4.531.290

Sociale lasten/ 

pensioenlasten 1.104.442 1.066.646

Reis- en onkosten  

vergoedingen 264.409 276.663

Overigen 122.908 199.770

 6.251.360 6.074.369

 fte’s fte’s

Werknemers 101,1 98,8

Werknemers verdeeld  
naar indeling van  

de organisatie:

Clowns 48,9 50,3

Kantoormedewerkers 52,2 48,5
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overige algemene kosten (1.2)

 2013 2012

 € €

Fondsenwerving particuliere markt 1.573.227 1.500.623

Theatertour 1.689.824 1.340.746

Niet verrekenbare omzetbelasting 951.831 944.665

Overige diensten productiehuis 469.434 366.959

Fondsenwerving zakelijke markt 215.123 359.371

Neuzenroode 245.546 231.599

Speelkoffer 78.172 80.694

Communicatie/marketing 267.547 365.784

Directievoering 261.095 232.913

Bijdrage CareClowns 107.000 264.349

Kosten automatisering/database 134.466 135.008

Financiële dienstverlening 94.412 101.230

Overigen 320.243 365.799

 6.407.920 6.289.740

Begroting 2014

staat van Baten en lasten  2014
  €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving  13.581.700 

Baten uit gezamelijke acties  - 

Baten uit acties van derden  220.000 

Subsidies van overheden  - 

Baten uit beleggingen  108.000 

Overige baten  - 

som der baten  13.909.700 

lasten

Besteed aan doelstelling

- Voorlichting en educatie 1.496.702

- Kindwerk 9.258.695

Werving baten

- Kosten eigen fondsenwerving 2.213.521

- Kosten gezamelijke acties -

- Kosten acties derden -

- Kosten verkrijgen subsidie overheden -

- Kosten van beleggingen 36.000

Beheer en administratie

- Kosten beheer en administratie 636.632

som der lasten 13.641.550

resultaat 268.150
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controleverklaring
 	  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur en raad van toezicht van Stichting CliniClowns 

 
De op pagina 53 tot en met 59 van het jaarverslag opgenomen samengevatte jaarrekening, bestaande 

uit de balans per 31 december 2013, de staat van baten en lasten, het overzicht toelichting 

lastenverdeling met bijbehorende toelichtingen en het kasstroomoverzicht over 2013, zijn ontleend aan 

de gecontroleerde jaarrekening van Stichting CliniClowns Nederland per 31 december 2013. Wij hebben 

een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 24 maart 2014. 

Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van 

gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van  

24 maart 2014.   
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Richtlijn voor 

de jaarverslaggeving 650 (Fondsenwervende instellingen). Het kennisnemen van de samengevatte 

jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde 

jaarrekening van Stichting CliniClowns Nederland. 
Verantwoordelijkheid van het bestuur  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde 

jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de Richtlijn voor de 

Verantwoordelijkheid van de accountant. 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis 

van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de 

Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële 

overzichten”. 

Oordeel 
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten 

consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting CliniClowns Nederland per 31 december 

2013 en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 650 (Fondsenwervende instellingen), artikel 519 en 520. 

	  
	  
Utrecht, 10 april 2014  

 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
w.g. J-L. Geutjes RA  
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verantwoording, regels en richtlijnen 
Stichting CliniClowns Nederland is alert op de risico’s die 

zij kan lopen. Daarom is het risicobeleid een terugkerend 

onderwerp op de agenda van beleidsvergaderingen van het 

managementteam en die van de Raad van Toezicht en Di-

rectie. In deze bijlage wordt aangegeven wat de risico’s zijn, 

op welke wijze CliniClowns die zoveel mogelijk probeert te 

beperken en wat de regels en richtlijnen hiervoor zijn.

verklaring oMtrent gedrag
Elke clown, medewerker op kantoor, lid van de Raad 

van Toezicht en vrijwilliger moet een verklaring omtrent 

gedrag (VOG) kunnen overhandigen met voor de functie 

relevante aspecten. Die moet worden aangevraagd 

bij het Ministerie van Justitie. Vanaf 2007 heeft iedere 

medewerker een VOG ingeleverd. De verklaring wordt 

iedere vijf jaar opnieuw aangevraagd.

ContaCt tUSSen kind en Clown
Contact tussen kind en clown is de kern van het werk van 

CliniClowns. Daar zit ook meteen de grootste risicofactor. 

Daarom tekenen alle clowns een gedragscode die exact 

beschrijft wat er van hen wordt verwacht. De code 

besteedt aandacht aan:

• Regels van de zorginstelling: respect, op de hoogte zijn 

van de geldende regels, geen hindering van medische han-

delingen, accepteren dat spoedeisende en dringende me-

dische handelingen altijd voorrang hebben op het bezoek 

van de clowns, goede communicatie met het personeel.

• Hygiëne

• Veiligheid: gebruik (spel)attributen, 

omgaan met (eigen) ziektes

• Doelgroep: respect voor wensen 

kind en omgeving van kind

• Geheimhouding: zowel ten aanzien van 

kind en familie als medische gegevens

verZekering
CliniClowns heeft een ongevallen- en aansprakelijkheids-

verzekering afgesloten voor de door haar georganiseerde 

evenementen en voor alle medewerkers en vrijwilligers. 

In het kader van risicomanagement is deze verzekering in 

het standaard draaiboek voor evenementen opgenomen. 

In 2013 is aanspraak gemaakt op de aansprakelijkheids-

verzekering. Deze zaak loopt in 2014 door.

vfi
Deze branchevereniging draagt zorg voor belangenbeharti-

ging en zelfregulering van de branche en biedt diensten op 

verschillende terreinen aan, waaronder inkoop van goede-

ren en diensten. CliniClowns is lid van de VFI en maakt ge-

bruik van haar gezamenlijke inkoopcontracten. Daarnaast 

volgt CliniClowns de adviezen van de VFI op, zoals die over 

de rapportage van het directiesalaris en vergoedingen.

CBf
CliniClowns heeft sinds 1999 het CBF-keurmerk voor 

goede doelen. Dit keurmerk wordt afgegeven voor een 

periode van drie jaar. Het CBF beoordeelt het bestuur en 

beleid van de aangesloten instellingen, hoe ze donaties 

innen, dit besteden en daar verslag over uitbrengen.

efhCo
Sinds 2011 is CliniClowns Nederland lid van the European 

Federation of Hospital Clown Organizations (EFHCO). 

Deze federatie bevordert en beschermt de professie van 

het ziekenhuisclownen in Europa door kennisdeling en 

het uitdragen van het vak richting de zorgsector en het 

publiek. De leden zijn ziekenhuisclownorganisaties die 

clowns inzetten in een zorgomgeving, met name voor 

gehospitaliseerde kinderen en hun families en andere 

kwetsbare en zieke mensen.

klaChten
In 2013 ontving CliniClowns 38 klachten. Deze klachten 

worden doorgegeven aan de afdeling Marketing & 

Communicatie die naar aanleiding van de klachten een 

procedure kan aanpassen of in geval van ‘upgrade bellen’ 

het belscript aanpast. Niet elke reactie of opmerking 

is een klacht. Voor CliniClowns is de definitie van een 

klacht: een bewuste actie van bijvoorbeeld een donateur 

door te bellen, mailen of schrijven om zijn of haar 

onvrede kenbaar te maken.

gedragSCode voor werving
Voor werving hanteert CliniClowns de richtlijnen vanuit 

het CBF-keur. CliniClowns is lid van de VFI, de DDMA (de 

branchevereniging voor direct marketing) en van Infofilter. 

Infofilter treedt onder andere op namens goede doelen 

en beheert een centrale database. Hierbij kunnen mensen 

aangeven geen mailings meer te willen ontvangen. Ook 

hanteert CliniClowns de richtlijnen van het Bel-Me-Niet-
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verslag van de toezichthouder

als raad van toezicht werken we 

graag actief mee aan het bijzondere 

werk van cliniclowns. want 

afleiding en plezier bieden aan zieke 

kinderen is niet alleen leuk, het is 

ook daadwerkelijk zinvol. Het effect 

en de kracht van de lach worden 

inmiddels ook wetenschappelijk 

onderbouwd. maar net als u 

worden ook wij nóg meer geraakt 

en bevestigd in onze overtuiging 

dat het werk van cliniclowns 

belangrijk en zinvol is door de 

hartverwarmende reacties van 

ouders en kinderen zoals u deze ook 

weer in dit verslag kunt teruglezen.

natuurlijk moet cliniclowns als 

organisatie ook zakelijk geleid 

worden. er gaat immers veel geld 

in de organisatie om dat donateurs, 

bedrijven, scholen en vele anderen 

aan cliniclowns toevertrouwen. 

Zij hebben vertrouwen dat hun 

donaties effectief worden besteed, 

in het belang van kinderen met een 

ziekte of handicap. Dat vertrouwen 

is terecht en daar zien wij op toe. 

Dat doen we belangeloos en zonder 

vergoedingen voor het bijwonen 

van vergaderingen, omdat ook 

wij ons steentje willen bijdragen 

aan het werk van de stichting. 

Het is ook onze rol om vanuit 

diverse specialismen kritisch te 

kijken naar de doelstellingen van 

cliniclowns, de kwaliteit en de 

resultaten. Dat doen we bewust op 

afstand, zodat we objectief kunnen 

meedenken. maar wel vanuit 

betrokkenheid. als deskundige, 

maar vooral ook als mens.

2013 was het laatste jaar van mijn 

voorzitterschap van cliniclowns. ik 

kijk terug op 13 bijzondere jaren 

waarin de cliniclowns organisatie 

een grote ontwikkeling heeft 

doorgemaakt. nu zit mijn termijn 

er als voorzitter op en draag ik met 

veel plezier mijn voorzitterschap 

over aan klaas knot. De heer 

knot is President Directeur van 

de nederlandsche Bank. in een 

tijd waarin er veel veranderingen 

gaande zijn in goededoelenland en 

de organisatie zichzelf ook op de 

toekomst heroriënteert, heb ik het 

volste vertrouwen dat hij de juiste 

man is voor een toezichthoudende 

rol bij cliniclowns. ik  wens hem 

veel succes. 

Joop J. Daalmeijer,  

voorzitter Raad van Toezicht
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verantwoordings verklaring Stichting CliniClowns nederland 2013

Scheiding der functies
 
1. toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stich-

ting. De Raad bestaat uit zes personen die hun werk onbezoldigd 

uitvoeren. Ze worden aangesteld voor een periode van vier jaar; de 

maximale zittingsperiode is twaalf jaar. De Raad van Toezicht heeft 

profielen vastgesteld voor haar leden zodat gewaarborgd is dat ver-

schillende portefeuilles binnen de Raad van Toezicht vertegenwoor-

digd zijn. Het ‘Reglement Raad van Toezicht’ geeft aan welke taken 

en bevoegdheden de Raad van Toezicht heeft en in het ‘Directieregle-

ment’ staat voor welke besluiten vooraf instemming nodig is van de 

Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over de gang van zaken bij 

CliniClowns door:

• Maand- en kwartaalrapportages over het realiseren van de 

doelstelling, de besteding van middelen, de fondsenwerving en 

het functioneren van de organisatie.

• De financiële auditcommissie die toezicht houdt op de financiën. 

Deze commissie is ingesteld omdat CliniClowns een eenhoofdige 

directie heeft.

• Schriftelijke en mondelinge toelichting door de directie tijdens de 

minimaal twee vergaderingen per jaar.

• Mondelinge en schriftelijke toelichting op beleid en voortgang 

door leden van het managementteam als de agenda van de Raad 

van Toezicht om hun kennis en ervaring vraagt.

Jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda van de Raad van 

Toezicht zijn:

• Goedkeuring financiële meerjarenraming, begroting en 

dichtraming.

• Goedkeuring jaarplannen en meerjarenplannen.

• Beoordeling jaarverslag en goedkeuring jaarrekening.

• Evaluatie samenwerking leden Raad van Toezicht en evaluatie 

samenwerking Raad van Toezicht met Directie en MT. 

• Bespreking verslag financiële auditcommissie.

• Goedkeuring nieuwe dienstverlening of uitbreiding werkvelden.

Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen 

gemaakt. Notulen en onderliggende stukken zijn inzichtelijk voor 

managementteam en medewerkers van CliniClowns Nederland.

2. Bestuur
Bij CliniClowns Nederland vallen bestuur en directie samen en onder 

één persoon. De directie heeft de dagelijkse leiding en is verantwoor-

delijk voor de uitvoering van de vastgestelde jaarplannen en draagt 

zorg voor evaluatie van de strategie en het gevoerde beleid. Zoveel 

mogelijk op basis van een te meten verslaglegging. 

De directie stelt in overleg met het managementteam een meerjaren-

plan op. De visie op beleid en doelstellingen van de organisatie wordt 

in het meerjarenplan vastgelegd. Bij het meerjarenplan wordt een 

financiële meerjarenraming gevoegd. Op basis van het meerjarenplan 

en de financiële meerjarenraming wordt door de directie, na overleg 

met hoofd Productiehuis, hoofd Marketing & Communicatie en na 

toetsing door de financieel controller, een managementbrief voor het 

MT opgesteld. Daarin zijn de doelstellingen en het financiële kader 

voor het komende boekjaar opgenomen. Op basis van de manage-

mentbrief en het financieel kader worden jaarplannen gemaakt door 

de verschillende MT-leden en hun medewerkers, die door de directie 

worden samengevoegd tot een organisatiejaarplan en begroting voor 

het komende boekjaar.

Jaarlijks in juli worden de lopende jaarplannen door directie en MT 

geëvalueerd. Tijdens de dichtraming wordt de begroting voor het 

lopende jaar op basis van de jaarplanevaluatie eventueel bijgesteld. 

Naar aanleiding van de resultaten van de jaarplanevaluatie schrijft de 

directie een nieuwe managementbrief op basis waarvan de MT-leden 

een jaarplan maken voor het komende jaar. De voortgang van de 

jaarplannen wordt gespiegeld aan hetgeen gesteld is in het meer-

jarenplan. In het eerste kwartaal is er een terugblik en beoordelen 

directie en MT het organisatiejaarplan van het voorgaande jaar op 

behaalde doelstellingen. 

(Meer)jarenplancyclus, inclusief evaluatie en goedkeuring Raad van 

Toezicht, opstelling begroting en dichtraming zijn beschreven en 

vastgelegd in de Administratieve Organisatie.

risicobeleid
CliniClowns kent een actief ‘risicobeleid’. Op het gebied van bestuur 

is er een financiële auditcommissie ingesteld en organisatiebreed 

wordt jaarlijks een financiële audit uitgevoerd. Verder moeten de le-

den van de Raad van Toezicht, alle medewerkers en vrijwilligers bij in-

diensttreding een door de gemeente van hun woonplaats uitgegeven 

Verklaring omtrent Gedrag afgeven. De Verklaring omtrent Gedrag 

moet iedere vijf jaar opnieuw worden aangevraagd. Voor de clowns 

is een gedragscode opgesteld voor hun werk in het ziekenhuis. 

Uitvoering
Op basis van de door de directie geschreven managementbrief 

maken de verschillende MT-leden een afdelingsjaarplan. Individuele 

medewerkers leveren hiervoor op hun taakgebied schriftelijk input.

In de jaarplannen staan concrete activiteiten, inclusief resultaten en 

budgetten.

Het afdelingshoofd stemt individueel met zijn medewerkers budget-

ten en jaarplannen af. Tijdens bilaterale overleggen wordt tweewe-

kelijks geïnventariseerd hoe de voortgang en status van projecten, 

werkzaamheden en budgetten is. De directie bespreekt in bilaterale

tweewekelijkse overleggen met de verschillende MT-leden de voort-

gang en status van de afdelingen.

Maandelijks levert de unit Financiën en Administratie een rapportage 

op waarin alle afdelingsbudgetten worden weergegeven met daarbij 

de status, zowel maandelijks als cumulatief, van de inkomsten en uit-

gaven. Daarnaast is de staat van baten en lasten opgenomen waarbij 

het CBF-percentage voor fondsenwerving en percentage beheer en 

administratie wordt weergegeven. Directie en MT-leden bespreken de 

maandcijfers op organisatieniveau met elkaar in het MT-overleg en 

op afdelingsniveau bilateraal met de controller. De maandrapportage 

met staat van Baten en Lasten wordt maandelijks ook toegezonden 

aan de leden van de Raad van Toezicht. Iedere drie maanden leveren 

de MT-leden een rapportage op waarin voortgang van de in de jaar-

plannen beschreven doelen wordt beschreven.

Beschrijvingen van functies van alle medewerkers staan in het functie-

handboek dat deel uitmaakt van de CliniClowns cao. Medewerkers 

worden betaald conform de richtlijnen en de salaristabel in de cao. 

Jaarlijks is er met alle medewerkers een functionerings- en beoorde-

lingsgesprek.

Jaarplan- en dichtramingcyclus staan beschreven in de Administra-

tieve Organisatie van CliniClowns. 

effectiviteit bestedingen 
CliniClowns Nederland werkt met een meerjarenbeleidsplan waarin 

visie en doelstellingen voor de komende drie jaren zijn vastgelegd. In 

het meerjarenbeleidsplan staan zowel de ontwikkeling op het aantal 
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te realiseren kindcontacten en de daarbij gewenste kwaliteit van de 

te leveren producties beschreven als de gewenste kostenontwikke-

ling op de diverse producties.

Met behulp van maandrapportages (financieel, aantallen kindcon-

tacten en waardering) wordt de voortgang van de bestedingen 

gemeten. Als bestedingen boven het gestelde budget dreigen te

gaan, dient de directie goedkeuring te geven voor die besteding. 

Eventueel kan de begroting tijdens de dichtraming worden bijge-

steld. Een en ander conform de procedures zoals die in de Adminis-

tratieve Organisatie zijn vastgelegd. 

In de Administratieve Organisatie van CliniClowns staan de proce-

dures ten aanzien van financiële stromen, de bevoegdheden en de 

controles beschreven. 

Maar de effectiviteit van bestedingen gaat veel verder dan procedu-

res. Daarom wint CliniClowns bij verschillende doelgroepen en per 

productie informatie in over de mate van tevredenheid en vraagt zij 

advies aan kinderen en kinderartsen over de geleverde of nieuwe 

producties. Ook de kinderraad levert betrouwbare informatie. Deze 

raad bestaat uit acht chronisch zieke of gehandicapte jongens en 

meisjes die gebruik maken van een of meerdere producties van 

CliniClowns.

Naast klanttevredenheid is het meten van de kwaliteit van producties 

een belangrijk punt. Daarom werkt CliniClowns met de ‘Artistieke 

Meetlat’ met daarin aandacht voor drie aspecten: het kind centraal, 

het cliniclowneske karakter en het effect op het kind.

Communicatie belanghebbenden
CliniClowns heeft een merkpaspoort over de essentie van Clini-

Clowns. Hierin staat beschreven waar CliniClowns voor staat: 

• Missie en ambitie

• Kwaliteiten en vaardigheden medewerkers

• Aanpak en activiteiten

• Merkwaarden

• Doelgroepen en communicatie

Dit merkpaspoort is het vertrekpunt van alle communicatie van Cli-

niClowns, zowel met interne als externe doelgroepen. De unit Com-

municatie, onderdeel van de afdeling Marketing & Communicatie, 

is onder andere belast met toezicht houden op de toepassing van 

de richtlijnen uit het merkpaspoort. CliniClowns kent de volgende 

groepen belanghebbenden:

1.  de kinderen voor wie CliniClowns werkt, hun ouders, 
hun gezin
Het productieaanbod van CliniClowns vormt de basis voor de 

communicatie met kinderen en hun ouders/gezin. Via allerlei 

verschijningsvormen en vormen van communicatie wordt over het 

productieaanbod verteld. De doelgroep: kinderen van 0–18 jaar. 

De activiteiten worden getoetst aan de Artistieke Meetlat. Ouders 

van kinderen worden door CliniClowns op de hoogte gehouden 

van producties die voor hun kinderen interessant en leuk kunnen 

zijn. Zij ontvangen deze informatie per brief of e-mail, ofwel via 

de zorginstelling van hun kind, of – wanneer ze zichzelf hebben 

aangemeld bij CliniClowns – op hun huisadres.

Voor CliniClowns is het belangrijk te weten wat kinderen van hun 

producties vinden. Daarom wordt kinderen die contact hebben 

gehad met CliniClowns en die daartoe in staat zijn gevraagd een 

online-tevredenheidsenquête in te vullen.

Bij iedere productie en elke editie van een productie wordt aan 

ouders van kinderen gevraagd mee te werken aan de online-

tevredenheidsenquête. De uitkomsten van de enquête worden

zorgvuldig geanalyseerd. Waar mogelijk worden de aanbevelingen 

opgevolgd.

2.  Medewerkers in het ziekenhuis of andere (zorg) 
instellingen
In zorginstellingen heeft CliniClowns te maken met verschillende 

contacten: pedagogisch medewerkers die contact hebben met de 

clowns; teamleiders en verplegend personeel die aanwezig

zijn wanneer de clowns er zijn en specialisten die kinderen onder 

behandeling hebben.

Pedagogisch medewerkers zijn de eerste contactpersonen voor 

de CliniClowns in de ziekenhuizen. Zij praten de CliniClowns 

in over de toestand van de kinderen die aanwezig zijn, zodat 

de CliniClowns beter kunnen inspelen op hun situatie. Jaarlijks 

spreken de pedagogisch medewerkers persoonlijk met een 

contactpersoon van kantoor van CliniClowns zodat zij de 

samenwerking met CliniClowns en het contact van de clowns met 

de kinderen kunnen evalueren. Tijdens de gesprekken worden 

de pedagogisch medewerkers ook weer geïnformeerd over de 

producties van CliniClowns zodat zij kinderen goed kunnen 

doorverwijzen. 

Eén keer per jaar stuurt CliniClowns een relatienieuwsbrief uit aan 

alle contacten in ziekenhuizen en zorginstellingen met informatie 

over CliniClowns en over onze producties.

Eén keer per twee jaar organiseert CliniClowns een congres, 

speciaal voor de contacten in ziekenhuizen en zorginstellingen 

over een onderwerp dat dicht bij het werk van CliniClowns ligt.

3.  nederlandse samenleving, de huidige en toekomstige 
donateurs, giftgevers, actievoerders en sponsors, 
vrijwilligers, leveranciers, brancheverenigingen en 
andere charitatieve organisaties
Communicatie naar bovenstaande groep gaat vooral over de 

missie en ambitie van CliniClowns. CliniClowns wil met haar 

communicatie het positieve beeld dat de samenleving heeft 

bevestigen en onderhouden.

Donateurs van CliniClowns ontvangen maximaal vier keer per 

jaar een verzoek om een gift, maximaal drie keer per jaar een 

relatiemagazine en eenmaal per jaar een jaaroverzicht. Afhankelijk 

van de plek in het behoudprogramma worden donateurs 

maximaal 1 keer per maand op de hoogte gehouden van wat er 

met hun donatie is gebeurd en andere cliniclowneske uitingen. 

Veel informatie is ook te vinden op www.cliniclowns.nl en in 

het jaarverslag dat online beschikbaar is of op verzoek wordt 

toegezonden. 

 gedragscode
CliniClowns heeft zelf geen uitgeschreven gedragscode als het 

gaat om werving, maar hanteert de richtlijnen van het CBF en is 

aangesloten bij de VFI en de DDMA. CliniClowns is ook lid van 

Infofilter.

4. Medewerkers CliniClowns en leden raad van toezicht
Interne communicatie is een aandachtspunt. Want hoe houd 

je een groep medewerkers die geen vaste standplaats heeft 

goed op de hoogte van wat er binnen de organisatie speelt. 

Medewerkers op kantoor worden op de hoogte gehouden 

via afdelingsoverleggen en medewerkers in het land via 

regioteambijeenkomsten. Daarnaast heeft CliniClowns een 

intranet waar dagelijks nieuwe informatie over activiteiten van de 

organisatie gepubliceerd kan worden. Drie keer per jaar is er een 

organisatiebijeenkomst waar informatie wordt uitgewisseld, maar 

waar ook tijd is om elkaar beter te leren kennen. De leden van de 

Raad van Toezicht kunnen ook gebruikmaken van het intranet.

vertrouwenspersonen
CliniClowns heeft een interne vertrouwenspersoon aangesteld en 

ook extern bij de Arbodienst. Medewerkers kunnen bij deze vertrou-

wenspersonen terecht als ze met ongewenste omgangsvormen van 

collega’s te maken hebben.
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klachtenprocedure
CliniClowns heeft een klachtenprocedure waarin wordt aangeven 

hoe, door wie en binnen welke termijn een klacht moet worden af-

gehandeld en hoe deze moet worden geregistreerd. Klachten geven 

waardevolle informatie uit de samenleving. Het kan daarbij gaan om 

informatie over administratieve processen die soms niet vlekkeloos 

verlopen en die na de klacht aangepast kunnen worden of over de 

producties van CliniClowns waarvoor misschien beleid moet worden 

aangepast.

Met de klachten die CliniClowns ontvangt wordt serieus omgegaan. 

Het grootste aantal klachten is afkomstig van donateurs en gaat over 

werving. De afdeling Marketing & Communicatie onderhoudt nauw 

contact met de unit Informatie & Service die de eerste contacten met 

de donateurs onderhoudt. Alle klachten worden geregistreerd in een 

database. Al naar gelang de aard, ernst en het aantal klachten wor-

den wervingsmethodes aangepast, individuele wervers aangesproken 

of wordt de tone of voice van werving gewijzigd.

CliniClowns wacht niet af tot er een klacht binnenkomt, maar vraagt 

actief om feedback van alle doelgroepen via tevredenheidsenquêtes. 

Met de tips, opmerkingen en eventuele klachten die daaruit naar 

voren komen wordt zorgvuldig omgegaan. Per keer wordt bekeken 

hoe de dienstverlening te verbeteren.

Crisiscommunicatie
In het kader van het risicobeleid, maar ook in het verlengde van de 

klachtenprocedure is een handboek samengesteld voor crisiscommu-

nicatie. Enerzijds om adequaat te kunnen handelen in gevallen van 

crisis, anderzijds om belanghebbenden snel op de hoogte te kunnen 

stellen welke acties CliniClowns onderneemt.

65





Zij maakten het mogelijk:



Stichting CliniClowns Nederland, Soesterweg 300A, 3812 BH Amersfoort
Postbus 1565, 3800 BN Amersfoort, telefoon: 0900-30 30 300 (€ 0,10 p.m.) 

e-mail: info@cliniclowns.nl, internet: www.cliniclowns.nl

K.v.K. Amersfoort 41212043


