
VisiteClowns 2018 
De Magie van het Geven…

Feiten en cijfers 2018

Totaal mensen bereikt:
ruim 5065!

Totaal aantal bezoeken: 225
Waarvan bezoeken aan mensen met dementie:  169

Waarvan bezoeken aan mensen met een verstandelijke 

beperking: 56

Aantal clowns: 7
 

Dit was ons nooit gelukt 

zonder de hulp van fondsen 

en sponsoren. Stichting 

VisiteClowns wil u dan ook 

hartelijk danken voor uw 

bijdrage!
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Hulp van fondsen en sponsoren

Door de hulp van fondsen en spon-

soren konden we voor het tweede 

jaar weer bezoeken aanbieden tegen 

een gereduceerd tarief. We hebben 

bewust gekozen om veel nieuwe  

verpleeghuizen en zorginstellingen  

te bezoeken, zodat zij konden ken-

nismaken met het bijzondere en 

mooie werk van de VisiteClowns. Zo  

Wat ging goed, wat kon beter? 

We zijn als organisatie in 2018  

efficiënter gaan werken en hebben 

een professionaliseringsslag gemaakt. 

De organisatiestructuur is profes-

sioneler gemaakt. Met een nieuwe  

functie van directeur en nieuwe func-

ties in administratieve ondersteuning 

zijn we een bloeiende organisatie.

Het realiseren van geplande bezoe-

ken volgens de aanvragen ging over 

het algemeen heel goed. We hadden 

meer ervaring en konden zo met  

specifieke wensen van fondsen beter 

rekening houden. Bijvoorbeeld wan-

neer er gevraagd werd om specifieke 

plaatsen of locaties te bezoeken. Ook 

dit jaar hebben we zoveel mogelijk 

aan wensen/verwachtingen van de 

fondsen voldaan. We hebben een  

aantal bezoeken moeten verzetten 

Blik op de toekomst!

2018 was in vele opzichten een fan-

tastisch jaar voor onze stichting om-

dat we veel mensen hebben kunnen 

bereiken met ons werk. We hopen 

van 2019 weer zo’n prachtig jaar te 

kunnen maken! Het komende jaar 

willen we weer hetzelfde aantal be-

zoeken mogelijk maken en we willen 

ook weer investeren in de bijeenkom-

sten voor personeel. Daarnaast gaan 

we een nieuw project implementeren 

in de zorg voor mensen met demen-

tie. Kunst in de zorg blijkt belangrijk 

voor mensen met dementie en men-

sen met een verstandelijke beperking. 

Het is een groeiende behoefte. Wij 

willen nog meer mensen met demen-

tie kunnen gaan bereiken. Op dagbe-

stedingen voor mensen met dementie 

komen wij nog niet maar dit wordt wel 

een doel voor 2019. 

hebben we in 2018 meer bezoeken  

in de provincies Utrecht, Groningen 

en Drenthe gerealiseerd, waardoor 

ons werk en onze naamsbekendheid 

daar zeker is toegenomen. 

naar 2019, hierover is contact geweest 

met de fondsen. 

We hebben in 2018 ook geïnvesteerd 

in meer en bewuste samenwerking 

met personeel van verpleeghuizen 

waar we regelmatig bezoeken afleg-

gen. We vinden het belangrijk om ons 

werk meer te verbinden met de zorg, 

omdat de zorg aan/voor de mensen 

met dementie daar meerwaarde aan 

zal ontlenen. Door bijeenkomsten 

voor personeel te organiseren met 

uitleg en discussie over ons werk, 

zien we zichtbaar verbeteringen op 

de werkvloer als wij op visite komen. 

Het personeel is meer betrokken  

en neemt meer de tijd om bij de  

bewoners te gaan zitten. 

Bedankt voor uw steun!

Stichting Visite Clowns is ontzettend 

dankbaar voor uw steun. Dankzij uw 

bijdrage hebben we kwetsbare men-

sen in de zorg een onbezorgd mo-

ment van aandacht, contact en plezier  

kunnen geven. In het bijgeleverde 

overzicht kunt u zien wat mede dank-

zij uw hulp mogelijk is gemaakt in 2018!

Het project Visite Clowns 2018 is zeer goed verlopen. We hebben 
namelijk ons gestelde doel van 229 bezoeken in 2018 kunnen re-
aliseren! Daarmee hebben we meer dan 5000 kwetsbare mensen 
in de zorg in het zonnetje kunnen zetten en voor vele, vele blije 
momenten kunnen zorgen. Als stichting zijn we hier ontzettend 
blij mee en we bedanken alle fondsen en sponsoren heel erg voor 
hun steun.


