PGO22178
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2022
Referentie

PGO22178

Relatienummer

2005531

Instelling
Naam instelling

Caleidoscoop

Adres (of postbus)

Stationsstraat 79

Postcode

3811MH

Plaats

AMERSFOORT

Bankrekening (IBAN)

NL31INGB0006933313

KvK nummer

40538536

Relatienummer

2005531

Zijn bovenstaande
instellingsgegevens
correct?

Ja

ORG_KVK_COMBINATIE

40538536

Aanvraagcriteria
Aanvraagcriteria

Hierbij verklaar ik te voldoen aan de criteria voor het aanvragen van deze subsidie

Betalende leden en/of donateurs
Aantal leden en/of
donateurs

204

Contactpersoon
Voornaam

Marian

Achternaam (incl.
30-09-2021
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tussenvoegsel)

de Noo

Telefoonnummer

+31(0) 610082560

E-mailadres

penningmeester@caleidoscoop.nl

Backo

ce
Ik ga de backo ce taken uit - en/of inbesteden en wil in aanmerking komen voor de
aanvulling van 10.000,- (Variant 2)

Wat is op u van
toepassing

Variant 2
Taken

Alle taken voor de bestuursondersteuning (A.) worden uit- of inbesteed.

A. bestuursondersteuning
Het ondersteuningsburo (HOB)

Naam uitvoerder of
organisatie

B. leden/donateursadministratie
Het ondersteuningsburo (HOB)

Naam uitvoerder of
organisatie
D. nanciële administratie
Naam uitvoerder of
organisatie

Het ondersteuningsburo (HOB)

E. digitaal werken
Naam uitvoerder of
organisatie

Het ondersteuningsburo (HOB)

F. communicatie
Naam uitvoerder of
organisatie

Het ondersteuningsburo (HOB)

U moet aantonen dat de backo ce taken worden in- of uitbesteed. Maak hiervoor gebruik van de Verklaring van
opdracht. Wanneer u gebruik maakt van meerdere partijen kunt u meerdere verklaringen uploaden.
Belangenverstrengeling

Hoeveel subsidie wilt u
totaal aanvragen?

Ik verklaar dat er geen sprake is van belangenverstrengeling voor het uitvoeren van
de backo ce taken
25.000,- of meer

Activiteitenplan
Voor welke functie(s)
wilt u activiteiten
uitvoeren?
30-09-2021
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B: Informatievoorziening
C: Belangenbehartiging

Lotgenotencontact-activiteit (a1)
Titel activiteit (a1)

Forum

Hoe vaak vindt deze
activiteit plaats? (a1)

Doorlopend

Hoeveel mensen bereikt
u direct (per keer) met
deze activiteit? (a1)

Er zijn op dit moment 106 mensen lid van het forum.

Doelgroep (a1)

mensen met een dissociatieve stoornis

Korte beschrijving van

Het bieden van de mogelijkheid tot lotgenotencontact door middel van een forum,

de activiteit en wijze van
uitvoering (a1)
Concreet verwachte
resultaten (a1)

Kosten voor deze
activiteit (a1)
Cijfermatige
onderbouwing (a1)

waar men anoniem kan deelnemen aan diverse gespreksonderwerpen.

Mensen met een dissociatieve stoornis vinden hier erkenning en herkenning.
Uitwisseling van tips met betrekking tot zelfredzaamheid en herstel.

600,00
Betreft onkostenvergoeding vrijwilligers, de overige kosten zijn nihil omdat dit
onderdeel uitmaakt van onze website.

Eigen bijdrage (a1)

0,00

Bijdragen derden (a1)

0,00

Subsidiebedrag (a1)

600,00

Lotgenotencontact-activiteit (a2)
Titel activiteit (a2)

Caleidofoon

Hoe vaak vindt deze
activiteit plaats? (a2)

Doorlopend

Hoeveel mensen bereikt
u direct (per keer) met
deze activiteit? (a2)

De caleidofoon is elke dag tussen 11.00 en 21.00 bereikbaar.

Doelgroep (a2)

Mensen met een dissociatieve stoornis en iedereen die informatie wil over deze

30-09-2021
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stoornissen.
Korte beschrijving van
de activiteit en wijze van
uitvoering (a2)
Concreet verwachte
resultaten (a2)

De caleidofoon is de telefoonlijn van caleidoscoop. Lotgenoten maken regelmatig
gebruik hiervan voor vragen of een gesprek. Ook wordt er veelvuldig gebeld met
informatieve vragen.

Lotgenoten voelen zich gesteund in lastige situaties. Ook komen er regelmatig
vragen van leden waar ze terecht kunnen in therapie. De caleidofoon is een

wegwijzer voor lotgenoten en voorziet in informatievoorziening voor naasten en
andere geïnteresseerden.

Kosten voor deze
activiteit (a2)
Cijfermatige
onderbouwing (a2)

2.750,00
Kosten telefoons en telefoonverbindingen
Onkosten vrijwilligers

Eigen bijdrage (a2)

0,00

Bijdragen derden (a2)

0,00

Subsidiebedrag (a2)

2.750,00

1.500

1.250

Lotgenotencontact-activiteit (a3)
Titel activiteit (a3)

Overig lotgenotencontact

Hoe vaak vindt deze
activiteit plaats? (a3)

Een aantal keer per jaar

Hoeveel keer per jaar?
(a3)

2 landelijke ontmoetingsdagen. De regionale groepen komen 1 of 2 x per maand bij
elkaar.

Hoeveel mensen bereikt
u direct (per keer) met
deze activiteit? (a3)

De landelijke ontmoetingsdagen bereiken online meer leden dan bij een fysieke
bijeenkomst. Dit betreft tussen 20 en 50 mensen. De regionale groepen bestaan uit
minimaal 5, maximaal 12 personen.

Doelgroep (a3)

Mensen met een dissociatieve stoornis en hun naasten

Korte beschrijving van

Dit betreft:

de activiteit en wijze van
uitvoering (a3)

- 2 landelijke ontmoetingsdagen met workshops, meestal gekoppeld aan een
algemene ledenvergadering.

- 5 tot 7 regionale gespreksgroepen die regelmatig (meestal maandelijks) fysiek bij
elkaar komen

- 2 online gespreksgroepen

- nieuw in 2022 is de mogelijkheid voor leden om een eenmalige informele
30-09-2021
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bijeenkomst te organiseren met lotgenoten, bijvoorbeeld een wandeling of

museumbezoek, Caleidoscoop zorgt ervoor dat deze leden elkaar hiervoor kunnen
vinden.
Concreet verwachte
resultaten (a3)

Kosten voor deze
activiteit (a3)
Cijfermatige
onderbouwing (a3)

Het vinden van herkenning en erkenning door elkaar. Hulp bij herstel en
zelfmanagement door tips en ondersteuning van elkaar.

12.000,00
Landelijke ontmoetingsdagen:

Regionaal of online lotgenotencontact:

Eigen bijdrage (a3)

0,00

Bijdragen derden (a3)

0,00

Subsidiebedrag (a3)

12.000,00

Nog een
lotgenotencontactactiviteit toevoegen (a3)

3.500

8.500

Lotgenotencontact-activiteit toevoegen

Titel activiteit (a4)

Vrijwilligerscoordinator

Hoe vaak vindt deze
activiteit plaats? (a4)

Doorlopend

Hoeveel mensen bereikt
u direct (per keer) met
deze activiteit? (a4)

alle vrijwilligers van caleidoscoop, op dit moment zijn dat er 42.

Doelgroep (a4)

Vrijwilligers caleidoscoop

Korte beschrijving van

Inhuren van een vrijwilligerscoördinator voor het begeleiden van vrijwilligers en het

de activiteit en wijze van
uitvoering (a4)

uitvoeren van het vrijwilligersbeleid. Doel is om vrijwilligers te ondersteunen en op te
leiden en het vrijwilligersbeleid te professionaliseren. Dit te laten uitvoeren door

vrijwillige lotgenoten heeft uit ervaring geleerd dat dit instabiliteit oplevert en verlies
van vrijwilligers.

Concreet verwachte
resultaten (a4)

Meer taken zullen gerichter door de vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden. Dit

bevorderd zelfvertrouwen en het idee van eigen kunnen. Caleidoscoop zal hierdoor

e ectiever kunnen werken aan lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatie
voorziening.

Kosten voor deze
activiteit (a4)
30-09-2021
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Cijfermatige
onderbouwing (a4)

Inhuur vrijwilligerscoordinator voor 4 uur per week:
geen mensen in dienst .

Eigen bijdrage (a4)

0,00

Bijdragen derden (a4)

0,00

Subsidiebedrag (a4)

9.300,00

9.300,- Caleidoscoop heeft zelf

Informatievoorziening-activiteit (b1)
Titel activiteit (b1)

Voorlichting

Hoe vaak vindt deze
activiteit plaats? (b1)

Doorlopend

Hoeveel mensen bereikt
u direct (per keer) met
deze activiteit? (b1)

Nieuwsbrieven: alle leden en geïnteresseerden; Vragen per mail, circa 20 per maand.
Voorlichting op locatie of online, gemiddeld 20 mensen per keer, 1 keer per maand.

Doelgroep (b1)

leden en geïnteresseerden

Korte beschrijving van

Voorlichting op locatie of online (bijvoorbeeld bij opleidingen).

de activiteit en wijze van
uitvoering (b1)

Per post of mail opgestuurde nieuwsbrieven met informatie over activiteiten en

nieuwtjes (voor zover dat niet in de Caleidokrant kan). Nieuwe leden krijgen per post
een welkom pakket met informatie over Dissociatieve stoornissen en
verenigingsinformatie.

Leden en geïnteresseerden kunnen caleidokranten, brochures en dergelijke bestellen.
Ook ter verspreiding in hun netwerk.

Daarnaast is ons mail adres bereikbaar voor vragen.

Vanaf september 2021 is er ook een facebook account.
Verwachte resultaten
(b1)

Kosten voor deze
activiteit (b1)
Cijfermatige
onderbouwing (b1)

Op de hoogte brengen/houden van leden en belangstellenden. Nieuwe leden
informeren.

2.000,00
Mailings en informatiepakketten:
Overige voorlichting:

Eigen bijdrage (b1)

0,00

Bijdragen derden (b1)

0,00

Subsidiebedrag (b1)

2.000,00

30-09-2021
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Informatievoorziening-activiteit (b2)
Titel activiteit (b2)

Caleidokrant

Hoe vaak vindt deze
activiteit plaats? (b2)

Een aantal keer per jaar

Hoeveel keer per jaar?
(b2)

3x

Hoeveel mensen bereikt
u direct (per keer) met
deze activiteit? (b2)

de oplage per krant is op dit moment 500 exemplaren

Doelgroep (b2)

leden en geinteresseerden

Korte beschrijving van

De caleidokrant is het ledenblad van caleidoscoop. Leden kunnen hieraan bijdragen

de activiteit en wijze van
uitvoering(b2)

Verwachte resultaten
(b2)

Kosten voor deze
activiteit (b2)
Cijfermatige
onderbouwing (b2)

in de vorm van eigen verhalen, gedichten of tekeningen e.d.

Nieuwe opgedane kennis wordt beschreven en activiteiten en veranderingen binnen
de vereniging gedeeld.

De leden zijn op de hoogte van de stand van zaken op het gebied van psychiatrie en

de behandeling van dissociatieve stoornissen. Ze vinden herkenning en erkenning in
elkaars verhalen.

10.000,00
Druk en vormgeving:
Verzending:

1000

7500

Overige kosten, zoals onkosten vrijwilligers:

Eigen bijdrage (b2)

0,00

Bijdragen derden (b2)

0,00

Subsidiebedrag (b2)

10.000,00

1.500,-

Informatievoorziening-activiteit (b3)
Titel activiteit (b3)

Website

Hoe vaak vindt deze
activiteit plaats? (b3)

Doorlopend

Hoeveel mensen bereikt
u direct (per keer) met
deze activiteit? (b3)

De website heeft in 2021 tot en met 22 september 21.000 bezoekers gehad, waarvan
9.100 unieke bezoekers. We verwachten dat dit in 2022 nog iets meer wordt.

30-09-2021
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Doelgroep (b3)

Mensen met een dissociatieve stoornis en geïnteresseerden

Korte beschrijving van

De website is het digitale medium van de vereniging. Hierop is informatie over de

de activiteit en wijze van
uitvoering(b3)

vereniging te vinden en algemene informatie over dissociatieve stoornissen. Verder

worden activiteiten kenbaar gemaakt. Onze vrijwilligers die de website onderhouden
worden opgeleid en begeleid. De caleidomail is aan de website gekoppeld.

Lotgenoten maken regelmatig gebruik hiervan voor vragen. Ook wordt er veelvuldig
gemaild met informatieve vragen.
Verwachte resultaten
(b3)

Kosten voor deze
activiteit (b3)
Cijfermatige
onderbouwing (b3)

De leden zijn op de hoogte voor hun interessante activiteiten. Er is deugdelijke,
vindbare informatie in het Nederlands over dissociatieve stoornissen.

3.500,00
Hosting

600,-

Kosten technische ondersteuning
Onkosten vrijwilligers

Eigen bijdrage (b3)

0,00

Bijdragen derden (b3)

0,00

Subsidiebedrag (b3)

3.500,00

500,-

2.400,-

Belangenbehartiging-activiteit (c1)
Titel activiteit (c1)

Belangenbehartiging in samenwerking met MIND

Hoe vaak vindt deze
activiteit plaats? (c1)

Doorlopend

Doelgroep (c1)

professionals, verzekeringsmaatschappijen en andere betrokken partijen

Korte beschrijving van

Belangenbehartiging van mensen met een dissociatieve stoornis binnen programma's

de activiteit en wijze van
uitvoering (c1)

van MIND. Jaarlijks bezoeken we regelmatig MIND om eigen inbreng en
belangenbehartiging te borgen binnen hun activiteiten.

Ook willen we behandel centra bezoeken. Dit om de inbreng van

ervaringsdeskundigheid te bevorderen en behandeling van mensen met een
dissociatieve stoornis te verbeteren.
Concreet verwachte
resultaten (c1)

30-09-2021

Verbetering van de behandeling van mensen met een dissociatieve stoornis. Meer
begrip over dissociatieve stoornissen, verkorten wachtlijsten en/of andere
tussentijdse oplossingen.
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Kosten voor deze
activiteit (c1)
Cijfermatige
onderbouwing (c1)

1.550,00
Lidmaatschap Mind:

750

Onkosten vrijwilligers tbv bijeenkomsten (reis en verbijfskosten):

Eigen bijdrage (c1)

0,00

Bijdragen derden (c1)

0,00

Subsidiebedrag (c1)

1.550,00

800

Belangenbehartiging-activiteit (c2)
Titel activiteit (c2)

Overige belangenbehartiging

Hoe vaak vindt deze
activiteit plaats? (c2)

Doorlopend

Doelgroep (c2)

Professionals, geïnteresseerden en lotgenoten

Korte beschrijving van

Caleidoscoop bezoekt regelmatig beurzen en symposia. Dit om te netwerken en

de activiteit en wijze van
uitvoering (c2)

informatie in te winnen en te delen mbt psychiatrie en over nieuwe of verbeterde
behandelingsmogelijkheden.

Daarnaast is een werkgroep opgestart binnen Caleidoscoop die verschillende

projecten oppakt voor de belangenbehartiging van mensen met dissociatieve

stoornissen. Wij springen in op huidige maatschappelijke thema's en gaan het

gesprek aan met relevante partijen met als doel onze doelgroep een stem te geen,

ervaringsdeskundigheid te bevorderen en de verschillende aspecten rondom de zorg
te verbeteren.
Concreet verwachte
resultaten (c2)

Meer maatschappelijk bewustzijn over dissociatieve stoornissen.

Actieve bijdrages leveren aan verbetering zorg voor mensen met dissociatieve
stoornissen. Ervaringsdeskundigheid breed inzetten bij overkoepelende
maatschappelijke thema's.

Kosten voor deze
activiteit (c2)
Cijfermatige
onderbouwing (c2)

3.300,00
Kosten congressen

Reis en overige kosten vrijwilligers

Eigen bijdrage (c2)

0,00

Bijdragen derden (c2)

0,00

30-09-2021
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3.300,00

Subsidiebedrag (c2)

Ik verklaar dat de hier opgegeven kosten niet gedekt worden door de aangevraagde
backo ce-aanvulling. Er is dus geen sprake van dubbele subsidiëring.

Geen dubbele
subsidiëring

Totaal aan te vragen subsidie
Lotgenotencontactactiviteiten

24.650,00

Informatievoorzieningactiviteiten

15.500,00

Belangenbehartigingactiviteiten

4.850,00

Totaal activiteiten

45.000,00

Totaal backo

10.000,00

ce

Totaal aan te vragen
subsidie
Activiteit

55.000,00

Kosten

Eigen bijdrage

Bijdrage van
derden

Totaal

Forum (a1)

600,00

0,00

0,00

600,00

Caleidofoon (a2)

2.750,00

0,00

0,00

2.750,00

Overig lotgenotencontact (a3)

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

Vrijwilligerscoordinator (a4)

9.300,00

0,00

0,00

9.300,00

24.650,00

0,00

0,00

24.650,00

Activiteit

Kosten

Eigen bijdrage

Bijdrage van
derden

Totaal

Voorlichting (b1)

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

Caleidokrant (b2)

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Website (b3)

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

15.500,00

0,00

0,00

15.500,00

Activiteit

Kosten

Eigen bijdrage

Bijdrage van
derden

Totaal

Belangenbehartiging in
samenwerking met MIND (c1)

1.550,00

0,00

0,00

1.550,00

Overige belangenbehartiging
(c2)

3.300,00

0,00

0,00

3.300,00

30-09-2021
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4.850,00

0,00

0,00

4.850,00

45.000,00

Totaal kosten activiteiten
Totaal eigen bijdrage

-

0,00

Totaal bijdrage van derden

-

0,00

Totaal activiteiten

45.000,00

Backo

10.000,00

ce

Totaal aan te vragen
subsidie

55.000,00

Verklaring
Ondergetekende verklaart:
bevoegd of gemachtigd te zijn om deze aanvraag te ondertekenen;
kennis te hebben genomen van de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan de subsidie wordt
aangevraagd, en deze regelgeving te hebben nageleefd;
deze aanvraag (inclusief eventuele bijlagen) volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld.
Akkoord

Dat verklaar ik.

U vraagt 55.000,00 aan. Bent u voor dit bedrag zelfstandig tekenbevoegd? Anders moet ook een tweede
bestuurder tekenen. De tekenbevoegdheid is vastgelegd in het handelsregister van de KvK.
Tekenbevoegdheid

Gezamelijk tekenbevoegd

Ondertekenaar
Voornaam

Marian

Achternaam

de Noo

Functie

Penningmeester

E-mailadres

penningmeester@caleidoscoop.nl

Gezamenlijke ondertekening
Voornaam

Annemarie

Achternaam

Boonstra

Functie

Voorzitter

E-mailadres
30-09-2021
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annemarie@caleidoscoop.nl
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