
Om het voor professionals nog 
makkelijker te maken om klanten aan te 
melden hebben we een aparte button op 
de homepage van de site geplaatst.

NieuwsbriefNieuwsbrief
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Voor  
professionals...

Sinds de oprichting    al meer dan  100 feestjes gegeven

Hoera! we
bestaan 
 5jaar



Het afgelopen jaar was een 
bijzonder jaar met voor ons 
wat hoogtepunten. 

Zo hebben we ons 100ste feestje mogen geven 
sinds de oprichting en hebben we ook het 5 jarig 
jubileum gevierd en hebben we heb afgelopen jaar 
meer feestjes mogen en kunnen geven dan ooit.

We worden zichtbaarder, maar het is belangrijk 
dat nog meer professionals ons weten te vinden 
zodat we nog meer kinderen uit de doelgroep 
een mooi verjaardagsfeestje kunnen geven. Zo 
zullen we waar mogelijk aanschuiven bij sociale 
initiatieven binnen ons werkgebied. Zo zijn we het 
afgelopen jaar oa. weer aanwezig geweest op de 
ruilbeurs en de vrijwilligersdag. 

Een bijzonder jaar….

5 jarig jubileum

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die mee kunnen helpen met het geven van de feestjes

Wij zoeken...

Voor jullie ligt alweer de 5e nieuwsbrief 

met daarin een update van wat er allemaal 

is gebeurd in de afgelopen periode en 

dat is best wel wat. Deze nieuwsbrief is 

er om jullie te informeren. Als jullie naar 

aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen 

en/of opmerkingen hebben dan horen we 

dat graag. Veel leesplezier.

100ste  feestje



Hoera!  
we bestaan    5jaar



Meer Feestjes



Het afgelopen jaar hebben we 

diverse acties gehad. Hier zijn wij 

heel dankbaar voor. Wij krijgen ook 

meer donaties van particulieren 

die een bijdrage voor hun feest of 

huwelijk aan onze stichting geven.

Ruilbeurs & estafette  

Barendrecht

Hart van Barendrecht

Rabo Clubkasactie€226,- 

Lions Club  ijsselmonde   
€1538,- 

Voor alle  
donaties  
zijn we zeer  
dankbaar... ING Helpt  Nederland  Vooruit 

€1500,- 

Acties & gelden

St. Sinterklaasbrigade  

Rotterdam €500,- 



Onze stichting kan niet zonder vrijwilligers en we zijn dan ook blij dat we op diverse 

vlakken hulp krijgen om die leuke feestjes te kunnen geven, dank gaat uit naar onze 

taartenbakkers. Begin van het jaar hebben we ook op de vrijwilligersmarkt gestaan in 

het Kruispunt waar we onze stichting onder de aandacht hebben kunnen brengen.

VrijwilligersmarktVrijwilligers
Stichting Altijd Feest 

zoekt vrijwilligers 

Neem hiervoor contact op met 

Peter van den Herik 06 515 07 259

Het beleidsplan is  
op onze site te vinden.



map-marker-alt

Op dit moment gebruiken we nog 

steeds de locatie Buitengewoon, Zuider 
Carnisseweg 110, 2993 AZ  Barendrecht 
(tegenover de hockeyvelden van HCB).

Locatie We hebben de afgelopen periode ook een beachflag aangeschaft, deze zorgt voor nog meer herkenbaarheid voor de deur.



vrienden partners  donateurs


