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Voor 2019 worden er 10 Fundagen gepland. In het begin van het jaar is er voldoende budget 

om de Fundagen te organiseren. In juni 2019 krijgen we het verzoek van een Mantelzorg-

organisatie in Apeldoorn samen met hen een Fundag te organiseren. Deze dag zou de 11e dag 

in 2019 zijn maar vervalt omdat het organisatorisch niet goed te plannen is binnen een te kort 

tijdsbestek. Ook zijn we aardig aan het interen op de begroting. De Fundagen voor het tweede 

halfjaar worden daarom onder de loep genomen. Daar waar mogelijk wordt op de kosten voor 

de Fundagen in het najaar bespaard of alsnog sponsors voor gezocht.   

Eind april stopt de programmamanager met haar werk, zij was ook verantwoordelijk voor 

funding. De taken met betrekking tot de Fundagen organisatie worden overgedragen aan de 

Coördinator Vrijwilligers en het Frontoffice. Samen vormen zij daarna het Projectbureau voor 

2019. De taken met betrekking tot Funding komen met het vertrek van de Funding manager op 

een laag pitje te staan. Daardoor komt er minder Funding binnen dan verwacht en gehoopt en 

in overleg met het bestuur wordt uit voorzorg besloten in het najaar de laatste twee Fundagen 

te annuleren. Dit betreft de IJSPret Fundag in oktober en de Sint en Pieten Fundag op 23 

november. Het projectbureau geeft aan de Sint en Pieten Fundag voor 6-9 jarigen op eigen 

verantwoordelijkheid, met minimale kosten door middel van sponsoring te willen organiseren 

en krijgt hiervoor toestemming van het bestuur. 
 

 

Wat doen we anders in 2019: 

 

• Het bestuur heeft besloten dat Fundagen voor tenminste 50 kinderen moeten worden 

georganiseerd. De kosten per kind mogen niet meer dan € 50 per kind zijn.  

• Fundagen worden weer meer ‘zelf gebouwd’ met onze missie in het achterhoofd, daardoor 

is er minder gebruik gemaakt van externe organisatie inkoop van kant-en-klare concepten. 

• De registratiekaders waarmee duidelijker wordt welke kinderen niet geregistreerd kunnen 

worden bij de Stichting wordt regelmatig up-to-date gemaakt. 

• In 2019 is besloten de kinderen niet meer op iedere Fundag een T-shirt bij 

ontvangst/registratie te geven. In 2019 worden alleen T-shirts besteld wanneer de 

Fundagen op openbare gelegenheden plaatsvinden waarbij het nodig is onze kinderen te 

kunnen herkennen. In 2018 zijn veiligheidshesjes gemaakt met het logo van FunCare4Kids 

achterop in verschillende kleuren: groen voor de kinderen (blauw voor vrijwilligers, rood 

voor organisatie en CareTeam). Deze hesjes kunnen de kinderen bij buitenactiviteiten over 

hun jas aan. Aan het einde van de dag dienen de hesjes weer te worden ingeleverd. 
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• We hebben onder begeleiding van een professionele fondsenwerver, het werven van 

fondsen en donateurs als Stichting begin 2019 zelf opgepakt om meer continuïteit te 

garanderen. Door het vertrek van de manager verantwoordelijk hiervoor, is in het najaar 

weer gebruik gemaakt van de externe fondsenwerver. 

• In 2019 wordt de antwoordlink voor aanmelden voor Fundagen eerder gesloten zodra zich 

2% meer dan het maximaal aantal mogelijk kinderen heeft aangemeld. Voordeel daarbij is 

dat er minder kinderen teleurgesteld worden, nadeel is dat we niet kunnen zien hoe 

populair een Fundag is.  

• Een nieuw fenomeen wat we niet eerder hebben opgemerkt is dat er kinderen worden 

aangemeld uit gezinnen waar uiteindelijk niets mee aan de hand is. In 2019 is dit een aantal 

keer voorgekomen. Het CareTeam, dat de telefonische intakegesprekken met ouders van 

nieuwe kinderen voert, is extra gebriefd om hier alert op te zijn. Ook tijdens Fundagen 

wordt hier extra aandacht aan gegeven tijdens observatie van aanwezige kinderen. 
 

Afzeggen na Aanmelding | Reservelijst 

Zoals ook in het Fun-Jaarverslag in 2018 wordt vermeld is er niet veel verandering gekomen in 

het feit dat ouders hun kinderen nog steeds te snel aanmelden voor een Fundag, zonder zeker 

te weten of het kind op die dag kan. Wel wordt onder de uitnodigingen van Fundagen nu een 

blok tekst geplaatst waarmee aandacht wordt gevraagd om zorgvuldig met aanmelden en 

afmelden om te gaan. 
 

 

Hoe langer we als organisatie FunCare4Kids bestaan hoe meer uitstroom van kinderen. Deze 

kinderen mogen zodra zij 18 jaar zijn, zich aanmelden als jongvrijwilliger. En zoals voor elke 

vrijwilliger geldt dienen zij te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), en anders 

vragen we deze voor hen aan. In 2019 hebben we weer een aantal jongvrijwilligers mogen 

verwelkomen die onder de bezielende leiding van onze Coördinator Vrijwilligers met plezier 

meewerken aan de Fundagen. De regel is daarbij wel dat deze jongvrijwilligers gekoppeld 

worden aan een ervaren vrijwilliger en voornamelijk worden uitgenodigd mee te helpen op 

Fundagen voor de jongere kinderen 6-12 jaar.  

Ook in 2019 hebben we een gezellige Vrijwilligersdag gehad in Scheveningen: reuzenrad, 

wandelen en genieten in een heerlijk Italiaans restaurant. 
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In 2019 hebben we weer een aantal leuke Fundagen kunnen organiseren door sponsoring: 
 

Maart – Bik en Breek Fundag – grotendeels gesponsord door Beeldhouwatelier Simone van Olst 

in Leiden. 
 

Juni - Speelmiddag in KidsPlaza door sponsor Mainetti in Helmond. 
 

November – De Sint en Pieten Fundag had onmogelijk georganiseerd kunnen worden zonder de 

vele sponsors op deze dag. In de schijnwerpers zetten we hierbij Jörgen Reiber, een van de 

vaste vrijwilligers waarop we altijd een beroep kunnen doen om achter sponsors aan te gaan. 

Van sleutelhangers en kleurplaten tot zakken met pepernoten, krattenvol mandarijnen en 

belegde broodjes voor de lunch: Jörgen regelde het. 
 

 

 
 

 

Vaste sponsors noemen we ook graag: zoals Jumbo Ten Brink uit Alphen aan den Rijn die hun 

klanten vraagt het statiegeld van de lege flessen te doneren aan FunCare4Kids. Iedere maand 

komt er een bedrag van ruim € 50 binnen. Ook een fijne sponsor is MyAlbum.com waar we als 

stichting gratis zo veel albums als we willen mogen aanmaken.     
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Jubileum kalender 

 
 

Communicatie maakte een goede start in het begin van het 

jaar: In het kader van onze 100ste Fundag en het komende 20 

jarig jubileum is aan een van onze relaties gevraagd het een 

en ander hieromtrent te ontwerpen. In samenwerking met 

het bestuurslid communicatie zijn een paar fantastische 

ontwerpen gepresenteerd: een 100ste Fundag logo en een 

compleet uitgewerkt ontwerpvoorstel voor een jaarkalender 

als sponsor/fundingproject. Het laatste project kon doordat 

het teveel manuren vroeg die er niet waren, helaas niet 

doorgaan. Het ontwerp ligt er in elk geval en is wellicht in de 

toekomst in te zetten. 

 

 

VEINE Dagen 
De stand op de VEINE dagen 28-29 juni 

kunnen we als geslaagd beschouwen 

wanneer het gaat om het leggen van 

contacten naast naamsbekendheid 

genereren. Op deze beurs werd weer 

geregeld duidelijk gemaakt door bezoekers 

dat men nog niet eerder van een stichting die 

zich inzet voor ‘het andere kind’ laat staan 

over FunCare4Kids had gehoord. Uit het 

verslag van die twee dagen: “We hebben heel 

veel positieve reacties gehad; “oh, bij jullie 

draait het om het andere kind, wat bijzonder“ 

of     “Wat goed dat jullie je inzetten en 

aandacht schenken aan deze doelgroep” en 

“We hadden niet verwacht dit op deze beurs 

tegen te komen”. De stand werd gesponsord door een rolstoelleverancier die een vaste 

relatie is van een van ‘onze ouders’. Gedurende het jaar zijn er geregeld kinderen 

geregistreerd via de VEINE Dagen of het VEINE Magazine waarin FunCare4Kids een 

promotioneel artikel mocht plaatsen. Er waren ook een aantal enthousiaste vrijwilligers die 

op de twee dagen een hele dag of dagdeel het visitekaartje van FunCare4Kids wilden zijn. 
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Warm hart actie KRO-NCRV 
 

FunCare4Kids heeft meegedaan aan de actie Warm hart van 

KRO-NCRV. Op basis van het aantal stemmen konden 

geldprijzen worden gewonnen van € 10.000, € 5.000 of              

€ 2.500. Men kon op twee manieren stemmen: alleen met 

een stem of door lid te worden van KRO-NCRV: voor 

eenmalig 6 euro werd men één jaar lid. Voor ieder nieuw lid 

zou FunCare4Kids dan € 10 per lid ontvangen. Voor deze 

actie is een kleine delegatie bij KRO-NCRV geweest voor de 

introductiedag en is er een communicatieplan geschreven en 

een actielogo ontwikkeld. Deze actie is onder de aandacht 

van onze doelgroep gebracht door: 

• banners op de website 

• wekelijkse updates op Facebook 

• opname van actiebutton in emailhandtekeningen 

• reminders via e-mail 

• vaste tekstblokken met stembuttons in alle uitnodigingen en bevestigingen 

• persoonlijke uitnodigingen mee te doen via Facebook en LinkedIn. 

We hebben helaas moeten concluderen dat de actie geen succes werd, ondanks alle effort zijn 

we geëindigd op plaats 12 met 182 stemmen. (nummer 1, 2 en 3 hadden resp.  1.347, 1.259 en 

770 stemmen).  Van de 182 FunCare4Kids stemmers zijn er 9 lid geworden, wat dus € 90 heeft 

opgeleverd. Toen het aantal stemmen ver achter begon te lopen hebben we met name een 

aantal ouders gevraagd waarom zij niet stemden, tenslotte zou het een mooie geldprijs op 

kunnen leveren waarmee we weer mooie Fundagen kunnen organiseren. Hieruit kwam naar 

boven dat men geen lid wilde worden van deze omroep. Mensen die op de stemlink klikten 

kwamen altijd gelijk op de pagina lid worden van KRO-NCRV. Bij de omroep hebben we 

nagevraagd of het ook mogelijk was deze link anders in te richten, aan hetgeen geen gehoor 

kon worden gegeven. Aangepaste communicatie hierover had geen baat meer. Enige lichtpunt 

is dat we ‘verloren’ hebben van een top 5 die ver van onze doelstellingen staan zoals een 

stichting die honden redt op Curaçao, een stichting tegen Parkinson en Hout in Afrika. Nummer 

1 werd de Wens-Ambulance op de Veluwe die we gefeliciteerd hebben met hun prijs. 
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In 2019 zijn negen Fundagen georganiseerd voor in totaal 349 kinderen.  

302 kinderen waren daadwerkelijk aanwezig, 47 kinderen werden na opgave afgemeld of 

waren ziek.  

 

 

Tbl_Fundagen 

Naam / Omschrijving Datum 
Leeftijds- 
groep 

Plaats 
Aantal kids 
aanwezig 

Recherche Fundag i.c.m. 
Natuurmonumenten 

19-1-2019 6-12 Roosendaal 32 

Restaurantje Spelen 23-2-2019 12-16 Zutphen 19 

Bik en Breek Fundag 23-3-2019 6-16 Leiden 64 

Apies Kieken Fundag 20-4-2019 13-16 
Apenheul 
Apeldoorn 

22 

KidsPlaza SpeelParadijs 5-6-2019 6-12 Helmond 26 

ZOOCamp 2019 27-7-2019 8-11 Rotterdam 23 

Wilde Buiten Battle Fundag 24-8-2019 8-16 Bergschenhoek 45 

Vrijwilligersdag Scheveningen 14-9-2019 nvt Scheveningen nvt 

Bake-My-Day 21-9-2019 6-16 Papendrecht 30 

Sint en Pieten Fundag 23-11-2019 6-9 Andel NBr          41 

 

 

De Fundag in maart was onze 100ste Fundag sinds de oprichting. Daarvan is in de nieuwsbrief 

FunFacts gebruikt gemaakt van een speciaal daarvoor ontwikkeld logo.  
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19 januari | Roosendaal 

Recherche MadScience Fundag (6-12 jaar)  

 

 
In de ochtend werd er ‘lesgegeven’ door de knotsgekke professors van MadScience en in de 
middag gingen we op pad met een echte boswachter in het bos bij Roosendaal om onze 
speurkennis van die ochtend in praktijk te brengen.   
Projectleider: Annemiek Lucas. 
Hoofdactiviteit van de dag: Speuren in de natuur. 

 

Treffende quotes van kinderen: 

• Ik vond het helemaal niet leuk om met de kaart de dader te gaan zoeken, maar in het bos 

zijn vond ik wel heeeeeeeeel gaaf. 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ik vind het echt suuuuuuuuuuuuuuper leuk, en altijd super 

gezellig met iedereen, vooral dat we het bos in gingen met z’n allen. 
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23 februari | Zutphen 

Restaurantje Spelen (12-16 jaar) 

 

 

Met elkaar de keuken in wordt altijd als heel leuk ervaren. Helaas was er maar voor een 

beperkt aantal kinderen plaats. Onder begeleiding van een echte kok en zijn koksmaatje 

maakten we een heerlijke maaltijd voor de familie die ’s avonds vol verwachting aan de 

feestelijk gedekte tafels plaatsnamen. Ze leerden niet alleen de fijne kneepjes van het koken 

(mis en place!) maar ook hoe je het lekkere eten hoort te serveren. 

Projectteam: Annemiek Lucas. 

Hoofdactiviteit van de dag: Koken in teamverband, tafels dekken, serveren.  

 

Treffende quotes van kinderen: 

• Wat was dat leuk, niet alleen het koken, maar daarna je eigen familie bedienen, dat 

gezicht van mijn moeder…. hahahahahawhoeehaahwho 

• Het was een leuke dag maar het leukste vond ik het maken van een nieuwe vriendin. 
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23 maart | Leiden 

Bik en Breek Fundag (6-16 jaar) 

 

 
 

Een van de Fundagen in 2019 by far populair: binnen een dag was het maximaal aantal bereikt. 

In het atelier van Simone van Olst konden zowel de kleintjes als de grotere kids zich helemaal 

uitleven onder professionele begeleiding. Aan het einde van de dag mochten ze hun kunstwerk 

mee naar huis nemen. 

Projectleider: Annemiek Lucas. 

Hoofdactiviteit van de dag: Hakken en schuren als een beeldhouwer. 

 

Treffende quotes van kinderen: 

• Het leukste vond ik dat ik zelf mocht bepalen wat ik mocht maken, en toen mocht ik het 

ook nog mee naar huis nemen. 

• Het bikken op de grote steen buiten vond ik echt heel vet! 
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20 april | Apenheul, Apeldoorn 

Apies Kieken (13-16 jaar) 

 

 

 
 

 

Foto’s maken in de dierentuin, niet zomaar een, maar in de Apenheul! De kinderen leerden  

hoe ze mooie foto’s konden maken met hun mobiel. De tips en trics waren zeer welkom.   

Projectleider: Annemiek Lucas. 

Hoofdactiviteit van de dag: Meer uit je mobiel halen: mooie foto’s maken onder leiding van een 

beroepsfotograaf. 

 

Treffende quotes van kinderen: 

• Het was superleuk en gezellig. Ik heb veel nieuwe meiden ontmoet. Het was super 

makkelijk om met elkaar in contact te komen.  De dag was goed georganiseerd.  De 

lunch was super lekker. Eigenlijk was alles gewoon super. 

• Mijn foto’s van de apen zijn heel goed gelukt ik kijk ze graag terug, maar ik heb best lang 

stil moeten zitten bij de uitleg, toch bedankt voor deze hele leuke dag. 
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5 juni | Helmond 

KidsPlaza SpeelParadijs (6-12 jaar) 

 

 

 
 

Dat was een verrassing: Mainetti uit Helmond stuurde spontaan een mail dat zij een leuke middag 

voor kinderen van FunCare4Kids wilde organiseren. De woensdagmiddag gaf wel wat problemen 

met het aantal kids dat bijv. tot 14 uur op school zat, maar we hebben met een leuke groep een 

gezellige middag gehad in het allermooiste en allernieuwste indoor-speelpark van Zuid-Nederland! 

Een aantal kinderen had ook een vriendje/vriendinnetje meegenomen. Bijkomend voordeel: 

doordat we zoveel mogelijk jonge mantelzorgers hiervoor wilden bereiken hebben we leuke 

contacten gelegd met Mantelzorg organisaties in Brabant. 

Projectleider: Marjan Hartog. 

Hoofdactiviteit van de dag: klimmen, klauteren, jumpen, glijden, bouwen, gamen, dansen. 

 

Treffende quotes van kinderen: 

• Ik was er nog niet geweest en vond het super gaaf, vooral de glijbanen en de 

trampolines. 

• Het leukste vond ik het spelen gewoon. 
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27 juli | Blijdorp, Rotterdam 

ZOOCamp (8-11 jaar) 

 

 
 

Ook in 2019 weer een topdag: de overnachting in de dierentuin. Vaak ook binnen een dag 

volgepland met het maximum aantal kinderen (25). Voor deze Funactiviteit hanteren we wel 

een reservelijst omdat er soms kinderen zijn die op het laatste moment toch te spannend 

vinden om ergens anders te slapen. Al een paar jaar organiseren we dit samen met Diergaarde 

Blijdorp. Eerst kamelenpoep van het veld scheppen voordat je je tent kan opzetten.  

Vrijwilligers voor FunCare4Kids: Wouter Sikma & Lisanne Veldman. 

Hoofdactiviteit van de dag: nachtje kamperen met lotgenootjes en een leerzame uitleg over de 

dierentuin en haar dieren. 

 

Treffende quotes van kinderen: 

• Dennenappels met plakkerig spul maken en dan aan de dieren geven vond ik het 

leukste. 

• Het fijnste vond ik eigenlijk wel dat ik kon samenwerken met mijn nieuwe vriendinnen 

en ook nog dieren voeren, omdat je ziet dat de dieren zo blij zijn met het eten. Dat voelt 

gewoon goed. 
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24 augustus | Bergschenhoek 

Wilde Buiten Battle Fundag (8-16 jaar) 

 

 

 
 

Wat een heerlijke sportieve Fundag. Strijden in teams in de buitenlucht, vlotten bouwen, 

kanovaren, boogschieten. En dan ook nog je eigen lunch maken op grote schalen boven het 

vuur. Op een geweldig leuke locatie met super begeleiding: dé plaats voor een survival 

uitdaging in het grootste Survival Bos van Nederland: Outdoor Valley in Bergschenhoek.  

Projectleider: Marjan Hartog. 

Hoofdactiviteit van de dag: sportief bezig zijn in de buitenlucht. 

 

Treffende quotes van kinderen:  

• Wat ik leuk vond op deze dag? ALLES!!!! Het vies worden, het vlot bouwen, het 

zwemmen, kanoën, alles, boogschieten, echt ik vond alles heel erg leuk! het was 

gewoon fantastisch. Ook leuk dat ik vrienden en vriendinnen zag. 

• Het leukste vond ik Kanoën, terwijl ik op de heenweg nog tegen mama zei dat ik niet 

ging kanoën hahahaha, omdat ik dat eng vond!!  
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21 september | Papendrecht 

Bake-My-Day Fundag (6 –16 jaar) 

 

 
 
Supersmikkeldag: zelf broodjes en cake’jes leren bakken dan aan het einde van de dag een zak 

vol met geurende verse broodjes en versierde cake lekker mee naar huis mogen nemen. We 

vragen ons af wie er het meest plezier hadden op deze geweldige Bakdag: de bakkers van 

Sonneveld Group of de kinderen?  

Projectleider: Marjan Hartog. 

Hoofdactiviteit van de dag: Zelf brood bakken. 

 

Treffende quotes van kinderen: 

• Het bakken was zoooo leuk en ik was verrast dat we zo veel mee kregen om lekker om 

te eten. 

• Het was erg leuk allemaal, ook dat je met alle kinderen samen een leuke dag had, alleen 

vond ik het wel gek dat we niet zelf ons middageten mochten bakken. 
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23 november | Andel NBr 

Sint en Pieten Fundag (6-9 jaar) 

           

 
 

Een geweldig leuke middag voor de kleinere kids van FunCare4Kids. Dankzij de vele sponsoren, 

ook van de Sint- en Pietenschool en te gek veel cadeautjes gingen de kinderen aan het einde 

van de dag moe maar zeer voldaan naar huis. Toplocatie, topvrijwilligers, topdag! 

Projectleider: Marjan Hartog. 

Hoofdactiviteit van de dag: Sinterklaasfeest. 

 

Treffende quotes van kinderen: 

• Het leukste vond ik het Pieten parcours.  En het was fijn om de dag samen met mijn 

beste vriendinnetje te beleven. 

• Ik vond het heel leuk dat Sinterklaas echt kwam en dat ik een cadeau mocht uitkiezen, 

want ik had al heel veel kleine cadeautjes in een tasje gehad eerst. 
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Er zullen meer zogenoemde Bouwdagen georganiseerd worden. Belangrijk daarbij is dat er 

voldoende vrijwilligers in projectgroepen verzamelen om dit waar te maken. Met Bouwdagen 

bedoelen we dat de Fundagen meer educatieve elementen bevatten op basis van de missie en 

visie, de kernwaarden, van FunCare4Kids. Er zullen minder Fundagen kant-en-klaar worden 

ingekocht. 

 

Wat ging goed in 2019? 

 

1. Er is een begin gemaakt met het contact leggen met Mantelzorgorganisaties. Mede door 

de Speelmiddag in Helmond waardoor de provincie Brabant van een derde plaats in de 

lijst met aantallen per provincie, de tweede plaats van Gelderland overneemt. 

2. Er is meer aandacht besteed aan het beheren van door kinderen meegebracht snoep. 

3. Door alertheid van het CareTeam zijn er twee gezinnen uitgepikt die niet tot onze 

doelgroep behoorden. Deze gezinnen zijn nagebeld en op basis van onvoldoende 

informatie over het tegendeel uitgeschreven uit de database. Nieuw in 2019 bleken 

namelijk valse aanmelders te zijn: kinderen uit gezinnen die niet in onze doelgroep thuis 

horen. Hiermee worden niet de ouders bedoeld die per ongeluk ‘het verkeerde kind’ 

willen laten registreren.  

4. Er is beter toezicht geweest op het hebben van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 

bij vrijwilligers die zich opgeven om bij een Fundag te komen helpen. Wanneer een 

vrijwilliger niet in het bezit is van een VOG wordt deze door FunCare4Kids voor 

hem/haar gratis aangevraagd bij het Ministerie van Justitie. 

 

 

Wat kan beter in 2020? 
 

1. Beter omgaan met onze eigen materialen: in 2019 is een van de banners verloren 

gegaan die we opnieuw hebben moeten laten maken.  

2. Tegelijkertijd met het werven van nieuwe kids dienen we ook gericht te zijn op het 

werven van  nieuwe enthousiaste vrijwilligers. 

3. Alerter zijn en direct inspelen op actualiteiten in de media wanneer het onze 

kernwaarden raakt.  

4. Uitnodiging nog iets specifieker maken: meer gericht op de leeftijdsgroep die we 

uitnodigen.  
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1. Fundagen organiseren voor 50 kids of meer. 

2. Eind 2019 is hier weer mee gestart: ruimer van tevoren communicatie naar 

ouders/kinderen en vrijwilligers over komende Fundagen: 6 tot 8 weken vooraf 

uitnodigingen, 4 weken vooraf bevestigingen. 

3. Maken én opvolgen van een Meerjarenplan voor Stichting en Fundagen.  

 

 

 

Doordat er geen gedegen fondsenwerfplan is die de inkomsten garandeert om Fundagen te 

organiseren, beperken we ons in het begin van het jaar tot twee Fundagen in het voorjaar, te 

weten: een Fantasy Fundag in april voor de kinderen van 6-12 jaar met spellen in de ochtend 

en Vossenjacht in de middag in Apeldoorn. Voor deze dag is een werkgroep opgericht onder 

leiding van een vrijwilliger woonachtig in Apeldoorn. Dit komt het benaderen van lokale 

sponsors en het zoeken van een geschikte locatie ten goede. 

De tweede is de Fun@Museum Fundag; een dag in het Rijksmuseum voor 6-16 jarigen, waar 

we een workshop fotografie krijgen en mogen schilderen; met als extra kers op de taart voor 

met name de kinderen die niet in de grote steden wonen: een tram tourrit door de stad die ons 

afzet en weer ophaalt bij het Rijksmuseum.  

 

Voor het najaar van 2020 zijn er diverse ideeën die zullen worden opgepakt zodra de inkomsten 

dit mogelijk maken. 

 

 

 
 

 

Jubileum Festival 
Feest! Opgericht op 4 november 2000, viert FunCare4Kids haar 20 jarig jubileum in 2020. 

Eind 2019 is een werkgroep opgericht om een festival rondom het jubileum te organiseren.  

Het festiviteitenplan ligt gereed zodat deze uitgevoerd kan worden zodra het groene licht  

m.b.t. financiën wordt gegeven.  


