Onze belangrijkste resultaten

Baten en lasten

Projectsubsidies
€ 600.145
Evenementen
€ 894.579

Baten van particulieren
€ 1.042.759

Projecten en diensten
€ 2.428.742

Baten van bedrijven
€ 1.400.895
Subsidies van overheden
€ 668.280
Baten van loterijorganisaties
€ 2.062.904
Baten van andere
organisaties zonder
winststreven
€ 1.676.578

Inkomsten 2018

Uitgaven 2018

€ 6.851.416

€ 6.980.758

Innovatie projecten
€ 688.500
Pleitbezorging en communicatie
€ 649.085

Beheer en administratie
€ 598.691
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Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om onze activiteiten voor
ouderen te realiseren. In 2018
hebben 8.783 vrijwilligers zich
actief ingezet voor de projecten
en diensten van het Ouderenfonds.
In totaal staan ruim 23.000 vrijwilligers bij ons ingeschreven.
Zij ondersteunen de activiteiten
van het Ouderenfonds incidenteel
of structureel, of hebben dat in het
verleden gedaan. We hebben dit
jaar gewerkt aan het implementeren
van de klachtenprocedure, het
lief-en-leedbeleid en training voor
de Zilverlijnvrijwilligers.
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Ouderen genieten
van een dagje
strand

Ouderen genieten van
een begeleide vakantie
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Overlige lasten doelstelling
€ 128.829
Werving baten
€ 992.187
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Onze vrijwilligers

Amateurclubs

2017

8.783 ACTIEVE VRIJWILLIGERS

EMPOWERMENT Eenzaamheid en
kwetsbaarheid ontstaan niet van de
ene op de andere dag. Het zijn vaak
sluipende processen van opeenstapelende factoren in iemands leven. Veel
ouderen vragen zich hierbij af: wat is
mijn rol (nog) in de maatschappij?
Het Ouderenfonds wil de kennis en
kunde van ouderen gebruiken opdat
zij weer een rol op zich kunnen
nemen in de maatschappij.

Ouderen maken gebruik van
de BoodschappenPlusBus

3.000

In 2018 zijn er meer dan 5.5 miljoen ouderen in Nederland. Hiervan voelen
meer dan 2.5 miljoen ouderen zich eenzaam. Ruim 500.000 ouderen geven
zelf aan zich ernstig eenzaam te voelen.
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Eenzaamheid onder ouderen

ZELFREDZAAMHEID De maatschappij
verandert. ‘Zelfredzaamheid’ en
‘participatie’ hebben de afgelopen
jaren een steeds prominentere rol
ingenomen in onze samenleving.
Om niet buiten de boot te vallen,
moeten burgers zich vandaag de
dag letterlijk zelf kunnen redden.
Het Ouderenfonds wil dat ouderen
mogelijkheden en kansen krijgen om
oud te worden zoals zij dit zelf willen.
Daarom werken we aan het vergroten
van zelfredzaamheid van ouderen.
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5,5 miljoen
ouderen

EENZAAMHEID Het Ouderenfonds
vindt het onacceptabel dat ouderen
eenzaam zijn en maakt zich zorgen
om de gevolgen hiervan. Daarom
vergroten en versterken we het
sociale netwerk van ouderen en
proberen we op voorhand te voorkomen dat ouderen vereenzamen.

Voetballende 60-plussers
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EENZAME OUDEREN

Totaal aantal bussen op de weg
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Kerngebieden

BOODSCHAPPENPLUSBUS
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2018 in het kort: feiten en cijfers

