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Veel kleinschalige activiteiten in 2012
Grote financiële sponsors zijn mede door het slechte economische klimaat minder
geïnteresseerd in een langjarige verbintenis. Met veel kleinschalige activiteiten en steun van
trouwe partners werkt Stichting Kikkeropfleurdoos aan de realisatie van de doelstellingen.

Acties met supermarkten

Het afgelopen jaar hebben klanten van Albert Heijn in Hoek van Holland, Westland, Doorn
en omstreken en Elst hun statiegeld kunnen doneren aan Stichting Kikkeropfleurdoos. In
Naaldwijk is deelgenomen aan de AH Sponsoractie van Koornneef.

Succes voor Kikkeropfleurdoos op Beursvloer Westland 2012 op 11 oktober

De tweede door Vitis Welzijn georganiseerde editie van Beursvloer Westland was een succes
voor de Kikkeropfleurdoos. Er zijn vijf mooie matches in de wacht gesleept die momenteel
worden uitgewerkt (meer op onze website).

Wandeltocht voor de Kikkeropfleurdoos op 6 oktober

Vanuit Tennispark Verburch te Poeldijk ging de sponsorwandeltocht in stromende regen van
start. Ondanks het weer werd deze dag met een batig saldo afgesloten, mede door
wandelaars die zich door familie en kennissen lieten sponsoren.

NRC CharityAwards 2012 uitgereikt op 21 september

Amnesty International en Wakker Dier zijn de winnaars van de NRC Charity Awards 2012
geworden. De deelnemende advertentie van Stichting Kikkeropfleurdoos viel buiten te
prijzen, maar de Kikkeropfleurdoos is onder de aandacht van een breed publiek gebracht.

‘Geef om uw regio’ gids

Deze gids die onder andere wordt verspreid via notarissen, geeft informatie over
schenkingen en nalatenschappen. In de editie regio Zuid-Holland Midden/Noord presenteren
maatschappelijke organisaties zich die in deze regio actief zijn, waaronder Kikkeropfleurdoos.

Kikkeropfleurdoos Benefiet Festival op 8 mei een groot succes

Dit door de Kikkeropfleurdoos georganiseerde ambitieuze Benefiet Festival in Westland
Theater De Naald in Naaldwijk was een doorslaand succes. Het werd een prachtige avond
met humor, passie, informatie, een veiling van unieke kunstwerken, een loterij met mooie
prijzen, een markt en als hoogtepunt een wervelend optreden van theatergroep KiQ.
Dat van een succesvolle avond kan worden gesproken, blijkt wel uit de fantastische
opbrengst van ruim € 7.500,-!
Website vernieuwd
De website www.kikkeropfleurdoos.nl kon niet langer draaien op de verouderde software en
is opnieuw opgebouwd.

In 2013 doorlopende en geplande activiteiten

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Het bestuur van de RVKO heeft ons in de gelegenheid gesteld de Kikkeropfleurdoos onder de
aandacht te brengen van de teamleden van de basisscholen. De 1.800 werknemers kunnen
met hun puntentegoed, waarmee zij hun kerstgeschenk kunnen uitzoeken ook punten - die
een geldswaarde vertegenwoordigen - schenken aan de Kikkeropfleurdoos. Begin 2013
wordt het resultaat bekendgemaakt. Wij hopen op een goede start voor het nieuwe jaar.

Bakkie Fietsen voor de Kikkeropfleurdoos op 20 april 2013

Letterlijk fietsen vijftig deelnemers met een fiets met ‘bakkie’ langs tuinbouwbedrijven in het
Westland om kennis te maken en hun ‘bakkie’ te vullen met producten. Informatie hierover
wordt binnenkort op onze website geplaatst.

Nieuwe editie Kikkeropfleurdoos

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe editie van de Kikkeropfleurdoos in een
oplage van 2.500 stuks. In de doos komt onder andere een setje wenskaarten die in
samenwerking met VITRONA is gemaakt als match op Beursvloer Westland 2011.
Distributie van de Kikkeropfleurdoos lijkt gevoelige klap te krijgen
Vorig jaar is ons distributienetwerk nog succesvol uitgebreid met de keten Service
Apotheken. Nu lijkt onze partner van het eerste uur, Kring-apotheken, zich terug te trekken.
De Kikkeropfleurdoos is door reorganisaties en vertrek van medewerkers die achter ons
initiatief stonden buiten beeld geraakt. We gaan in gesprek om Kring-apotheken voor
verspreiding te behouden.
Nelly van Veldhoven-Vollebregt ambassadeur naast Prof. Dr. Wubbo J. Ockels
Mevrouw Nelly van Veldhoven, die ruim een jaar meedraait met de Kikkeropfleurdoos, gaat
de functie van ambassadeur vervullen naast Professor Ockels, die vanaf de start
ambassadeur is voor onze stichting. Nelly heeft na haar medische opleiding een aantal jaren
gewerkt in het Rode Kruis Ziekenhuis te Den Haag en daarna de PR functie vervuld voor het
accountantskantoor van haar man. Nu is zij druk met haar bedrijf Spreekstyle en geeft
cursussen ‘Spreken in het openbaar’. Het bestuur is blij dat Nelly haar brede ervaring wil
inzetten voor de Stichting Kikkeropfleurdoos.
Eerste lustrum Kikkeropfleurdoos in 2013
Hoogtepunt wordt volgend jaar de viering van ons eerste lustrum in november. Als klein
goed doel staan we al vijf jaar voor onze missie en gaan we met onverminderde energie
verder om uit de schaduw van de grote goede doelen te treden.

Fijne feestdagen
Met deze Nieuwsbrief sluiten we het jaar 2012 af voor de Stichting Kikkeropfleurdoos.
Wij bedanken u als ontvanger van de Nieuwsbrief en betrokkene bij onze stichting voor uw
sympathie voor ons werk en voor uw inzet.
Wij wensen u fijne feestdagen en veel vertrouwen, geluk en voorspoed in 2013 toe.
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