CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Gaandeweg
Vakanties organiseren voor gezinnen waarvan een kind kanker heeft.

Sinds 1 juni 2011

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Van ziekenhuis naar vakantiehuis. Van hoogspanning naar
ontspanning. Stichting Gaandeweg is er voor gezinnen waarvan een
kind kanker heeft. Door hen gaandeweg het proces te steunen
middels een vakantie in één van onze vakantiehuizen.

Jaarlijks organiseren wij ongeveer 175 vakantieweken. Wij
ontvangen hierop zeer dankbare en mooie reacties. Ook
maatschappelijk werk, de oncologen en andere behandelaars
bevestigen dat onze vakanties een positieve invloed hebben op het
welbevinden van het hele gezin.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Het leven van een gezin met een
jeugdig kankerpatiëntje, staat volledig
in het teken van het zieke kind en het
medische traject. Het is een zwaar
emotioneel proces dat drukt op het
gehele gezin. De 'Gaandewegvakantie' biedt ontspanning en
verlichting voor het hele gezin.

€ 73.808
Werving

4%

Beheer en
administratie

6%

Maatschappelijk doel

90%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Het aanbieden van vakanties in
één van onze vakantiehuizen op
parken verspreid door Nederland.

€ 66.561
Recreatie, sport en
wensvervulling

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

Het organiseren van
evenementen, zoals een
sponsorfietstour, collectes bij
een voetbalwedstrijd, een vaste
club van ondernemers die onze
stichting steunen door Vriend
van Gaandeweg te zijn. Ook
organiseren serviceclubs events
waarvan de opbrengst ten
goede komt aan onze stichting

€ 76.717

€ 1.256.278

Verkopen en
overig

5%

Overige
reserves

1%

Particulieren

95%

Bestemmingsreserves
99%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018
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Ga naar de website van het goede doel

