
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2-2017 

Koningsdag 

Het is alweer even geleden, maar op koningsdag 
heeft Maaike met veel plezier alle marktgangers 
in Zandvoort kennis laten maken met de 
stichting en de app! Er was veel enthousiasme 
en we hebben dan ook best wel wat donaties 
ontvangen. Tezamen met de opbrengsten van 
de koeken die Maaike gebakken en verkocht 
heeft, is er ruim 100 euro opgehaald! Maar 
belangrijker is nog wel dat de stichting en de app 
weer wat meer bekendheid hebben gekregen. Er 
is zelfs een kort stukje opgenomen voor de 
facebooksite van Zandvoort! 

Telefoonhoesjes van Suze  

Naast de inkomsten 
uit de bakactiviteiten 
heeft Suze Kersbergen 
ook een fantastische 
actie voor ons lopen! 
Zij beschildert met de 

hand telefoonhoesjes. Je kunt kiezen voor haar 
eigen designs of een specifiek verzoek doen. 
Voor slechts €7,50 heeft u een uniek 
telefoonhoesje! Wilt u ook zo’n hoesje? Mail dan 
naar: stichtingmagikmeedoen@gmail.com 

Donatie Grenzeloos Salland 

Reeds eerder heeft de 
stichting een donatie 
mogen ontvangen van 
Stichting Grenzeloos 
Salland. Deze stichting 
wordt helaas nu ontbonden. Hoewel we dit zeer 
betreuren zijn wij erg blij dat Stichting Mag ik 
Meedoen? Is aangewezen als de ontvanger van 
de resterende baten. Hiermee kunnen wij de 

app onderhouden en kleine verbeteringen 
aanbrengen. Onze dank hiervoor is groot.  

Uitdagingen fondsaanvragen 

Wat betreft de verdere ontwikkeling van de app 
is er helaas wat stilstand geweest. Het blijkt een 
grote uitdaging om fondsen te werven. We 
hebben een prachtig plan geschreven voor de 
(door)ontwikkeling, maar helaas hebben we nog 
geen extra fondsen binnen weten te halen. Maar 
daar laten wij ons niet door uit het veld slaan. 
We scherpen ons plan steeds weer wat aan en 
proberen nog gerichter fondsen aan te vragen. 
De doorzetter wint! 

Promotieactiviteiten 

De afgelopen periode hebben we heel wat 
promotie-activiteiten ondernomen. Naast de 
algemenere koningsdagactie is er gericht op 
onze doelgroep gericht. Er zijn gesprekken 
geweest bij o.a. zorginstellingen: Bartiméus, 
Reinaerde en Amerpoort. Begeleiders, 
logopedisten en gedragsdeskundigen reageren 
enthousiast en helpen ons ook weer verder met 
hun feedback!  

App 

Dankzij de feedback van 
gebruikers en begeleiders kunnen 
we weer een stapje maken met de app. Zo gaan 
wij bijvoorbeeld bekijken of we de app ook 
bestuurbaar kunnen maken met externe 
knoppen en wat problemen oplossen.  

Partnerprogramma 

Inmiddels hebben we al 
een aantal betalingen 
ontvangen vanuit het partnerprogramma van 
Bol.com. Deze gelden zetten wij vooral in om de 
lopende kosten van de stichting, zoals 
bijvoorbeeld de bankkosten, te betalen. 
Hierdoor kunnen wij alle donaties en fondsen 
gebruiken voor de doelstelling van de stichting. 
Heb je een bestelling gedaan via onze site bij 
Bol.com? Hartelijk dank!  


