Nieuwsbrief Solidariteitsfonds Calendula voorjaar 2020
Uw bijdrage is nog steeds hard nodig – patiënten helpen patiënten
Bij Calendula hebben we iets heel moois – het Solidariteitsfonds! In onze folder die ook
wordt meegestuurd met de Praktijk-Nieuwsbrief vindt u alle informatie over het
Solidariteitsfonds.
In deze nieuwsbrief geven we een korte blik op de stand van zaken in het Solidariteitsfonds.
In de tabel hieronder kunt u zien hoe het Solidariteitsfonds in de afgelopen periode heeft
gefunctioneerd.
Solidariteitsfonds Calendula – Overzicht 2018-2020 (tot 15 maart)

Inkomsten
Donateurs
Uitgaven tegemoetkomingen
Aanvragen
Kosten

2018
€ 1415,00
44
€ 1302,00
12
€ 115,74

2019
€ 663,00
20
€ 252,45
7
€ 121,51

2020 tot 15-3
€ 227,00
6
€ 302,70
6
-

De terugloop in 2019 van het aantal donaties en het gedoneerde bedrag, maar ook de
terugloop in het aantal aanvragen en het uitgekeerde bedrag, kunnen worden toegeschreven
aan de overgang van de papieren Praktijk-Nieuwsbrief naar de digitale Praktijk-Nieuwsbrief.
In deze overgangsperiode is het ons niet goed gelukt ook de communicatie vanuit het
Solidariteitsfonds daarmee te stroomlijnen. Patiënten zijn daardoor in 2019 onvoldoende
gewezen op de mogelijkheden om gebruik te maken van het Solidariteitsfonds, maar ook om
te doneren aan het Solidariteitsfonds. Wij hopen dat in 2020 deze communicatie weer op
orde is.
Het fonds kan uiteraard alleen doen waarvoor het bedoeld is als patiënten uit solidariteit een
bijdrage geven. Ieder bijdrage is welkom, maar om het fonds op peil te houden is een
gemiddelde bijdrage nodig van € 20 per persoon per jaar (adviesbedrag). Een gezin zou € 40
kunnen bijdragen. Daarom vragen we om niet te aarzelen en solidair te blijven met de minder
draagkrachtige patiënten van Calendula, zodat we ook dit jaar die patiënten een steuntje in
de rug kunnen geven.
Naast een eenmalige donatie per jaar is het ook mogelijk om periodiek (bijvoorbeeld
maandelijks) een kleiner bedrag automatisch over te maken: u spreidt daarmee deze
uitgave.
Steun elkaar – steun het Solidariteitsfonds! Met uw steun lukt dat al ruim 20 jaar; dank
daarvoor.
Maak uw bijdrage over naar:
Triodos Bank, IBAN NL91TRIO0390515647 t.n.v. Calendula, onder vermelding van
‘Solidariteitsfonds jaarlijkse bijdrage 2020’.

