
Tesselhuus
Jongeren en volwassenen met een beperking gratis een onvergetelijke, actieve
verwenvakantie bezorgen op Texel in het Tesselhuus.

CBF-Erkenningspaspoort

Sinds 1 oktober 2009

Dit willen we oplossen
Geheel verzorgde actieve groepsvakanties organiseren in ons eigen
Tesselhuus, een geheel aangepaste groepsaccommodatie voor
jongeren en volwassenen met een krappe beurs en een ernstige
lichamelijke beperking die zijn gebonden aan een rolstoel en veel
zorg nodig hebben.

Dit is waar we trots op zijn
Dat jongeren en volwassenen met een ernstige beperking, die veel
zorg nodig hebben er toch een weekje tussenuit kunnen. Zij komen
tijdens zo'n week uit de sleur, worden verwend, sluiten
vriendschappen en kunnen met nieuwe energie het leven weer aan.

Toon cijfers over het jaar  2020

Dit willen we bereiken
Mensen met een ernstige beperking
om niet een fijne verwenvakantie
bezorgen in het Tesselhuus. Zij zijn
vaak vereenzaamd en depressief. Bij
zo'n vakantie komen zij uit hun
isolement, ontdekken dat zij meer
kunnen dan zij dachten en sluiten
vaak duurzame nieuwe
vriendschappen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 104.909

Beheer en
administratie

62%

Maatschappelijk doel 27%

Werving 11%

Zo bereiken we ons doel
1. Fondsen en vrijwilligers werven om
dit te kunnen financieren en
prachtige, actieve vakantieweken
organiseren.
2. Recreatieve verhuur aan inst. voor
mensen met een beperking.
Opbrengst: voor onderhoud huis en
inventaris en deel financiering gratis
weken.
3. Acties organiseren e/o
ondersteunen die gelden generen
voor het Tesselhuus.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel

€ 28.496

Recreatie, sport en
wensvervulling

100%

http://www.tesselhuus.nl


De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2020

Zo komen wij aan ons
geld
Via donateurs, giften,
opbrengsten en gerichte acties
via mailingen, social media,
(online) acties en presentaties
aan groepen. Buiten de door
ons georganiseerde
vakantieweken om verhuren wij
het huis aan instellingen voor
mensen die veel zorg nodig
hebben.

Dit waren onze inkomstenDit waren onze inkomsten
in 2020in 2020

€ 63.235

Particulieren 75%

Verkopen en
overig

25%

Dit waren onze reserves enDit waren onze reserves en
fondsen in 2020fondsen in 2020

€ 291.533

Bestemmingsreserves 60%

Continuïteitsreserve 22%

Overige
reserves

- 18%

Medewerkers 0

Vrijwilligers 0

Sector Welzijn

Doelgroepen Chronisch zieken en Mensen met een beperking

Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doel

 

https://www.cbf.nl/uploads/paspoort/Jaarverslag-incl-jaarrek--verklaring-2020-Tesselhuuspdf.pdf
http://www.tesselhuus.nl
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