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STICHTING BLISS TO SHINE  

Oprichting in 2017  
Mijn naam is Arieta Hoek en in 2017 heb ik Stichting Bliss to Shine. 
 
Kanker. Het is de rode draad in mijn leven.  
Ik heb een strijdplan. Letterlijk en figuurlijk. In 2014 en 2015 werd ik gediagnosticeerd met 
borstkanker. Door dezelfde ziekte heb ik afscheid moeten nemen van mijn moeder en 
precies 16 jaar later van mijn enige zus. Het zit in mijn familie zonder erfelijk belast te 
zijn. Inmiddels zijn er 14 familieleden die kanker hebben of hebben gehad. Gelukkig 
overleefde ik het. En ik ben blij dat ik ziek geworden ben. Daardoor kijk ik nu anders 
tegen het leven aan. 
 
Tijdens mijn ziekte merkte ik dat verwenmomenten veelal georganiseerd werden voor 
de patiënt en met name specifiek voor vrouwen. Vanuit mijn beauty achtergrond zag ik 
dat het in mijn ogen anders én veel mooier kan.  
 
In 2017 stelde iemand mij de vraag:  “Hoe maak jij impact volgend jaar? En waarmee?” 
Heel impulsief antwoordde ik: “Ik ga een verwendag voor 25 vrouwelijke 
kankerpatiënten organiseren, maar net even anders!” Ik prikte er ook meteen een 
datum voor: 10 maart 2018.   
 
Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Stichting Bliss to Shine. De stichting richt zich 
op het creëren van onbetaalbare momenten voor naasten van- en patiënten die kanker 
hebben of hebben gehad en voor nabestaanden die hun dierbare aan kanker hebben 
verloren. 
Met mijn gezin (3 pubers)  in mijn achterhoofd besefte ik maar al te goed dat een 
moment nodig is voor de naasten. ‘Kanker heb je niet alleen’. Je partner, kinderen, 
familie en vrienden beleven deze achtbaan met je mee en staan vaak machteloos aan 
de zijlijn toe te kijken.   
 

De allereerste Shine Day 
En zo geschiedde. In samenwerking met professionele vrijwilligers organiseerde ik de 
eerste verwendag (nu Shine Day). Het was fantastisch. De vrouwen werden mooi 
gemaakt, de mannen ondernamen mannendingen met een barbecue en bierproeverij 
en de kinderen speelden en deden creatieve dingen. Ieder kon even zichzelf zijn. We 
hadden iets meer gasten dan verwacht: maar liefst 287 gasten maakten met hun 
naasten een herinnering voor het leven!.   
 

We beseften: dit is voor herhaling vatbaar! Inmiddels 
ondersteund door een groep coördinatoren en ruim 180 
vrijwilligers.  
 
Met elkaar creëren we “Herinneringen voor het leven”! 
 
Arieta Hoek,  
Oprichter/ Directeur St. Bliss to Shine 



 

Beleidsplan 2021 - 2023                              Stichting Bliss to Shine   Laatste update: Q3/2021 
  

VISIE  

De naasten en de patiënt met kanker doorstaan een achtbaan van emoties en voelen 
zich vaak machteloos. Wij vinden dat zowel de naasten als de patiënt meer aandacht 
en steun verdienen om deze moeilijke tijd aan te kunnen en ondanks alles te kunnen 
genieten van het leven.  
 
MISSIE  

Bliss to Shine organiseert jaarlijks de Shine Day én laat wensen in vervulling gaan tijdens 
een Blissi Special Day voor thuiswonende kinderen in gezinnen die te maken hebben 
met kanker. Deelname aan de Shine Day en het beleven van het vervullen van de wens 
levert een positieve bijdrage aan de mentale veerkracht van het hele gezin. Dit zorgt 
ervoor dat ze sterker in het dagelijks leven en in de maatschappij staan. 
 

WAT DOEN WIJ? 

Kanker vraagt ontzettend veel energie van de patiënt en de behandeling wordt vaak  
ervaren als een achtbaan met hoge pieken en diepe dalen van angst en onzekerheid. 
Daarnaast komt er veel af op de naaste omgeving van de patiënt, waardoor partner, 
kinderen, familie en vrienden ook veel te verwerken krijgen. Zij krijgen een zorgfunctie 
en voelen zich vaak machteloos. Samen genieten is in deze situatie van groot belang.  
In een moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd.  
Ze dragen bij aan de mentale gesteldheid.  
 
Tijdens de Blissi Special Day vervullen we wensen voor mensen die uitbehandeld zijn, 
sinds 1 jaar behandeld worden en gezinnen waarin iemand overleden is. 
Wij organiseren de Shine Day voor (ex) kankerpatiënten en hun naasten. Dit is een 
groots opgezette dag waar families kunnen ontspannen, genieten en een moment 
vergeten.  
 

STRATEGIE  

Dit doen we door het organiseren van de ‘Blissi Special Days’. Tijdens de Blissi Special 
Day laten we een wens van een thuiswonend kind waarvan broer, zus of ouder kanker 
heeft in vervulling gaan. Het doel is om gezamenlijk een herinnering voor het leven te 
maken en/of een start naar een nieuw begin. 
 
Daarnaast organiseren we de Shine Day voor naasten van- en patiënten die kanker 
hebben of hebben gehad, en ook voor nabestaanden die hun dierbare aan kanker 
hebben verloren.  
 
Eén dag volledig “Zorgeloos, Genieten en Ontspannen” voor gasten van alle leeftijden. 
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ONZE WAARDEN 

• Verbinden 
Lotgenoten bij elkaar te brengen en ervaringen uit te wisselen. 

 
• Vertrouwen 

Iedereen die schenkt aan Bliss to Shine kan erop vertrouwen dat wij onze 
middelen efficiënt besteden. Alle betrokkenen krijgen inzicht in onze inkomsten, 
kosten en uitgaven. 

 
• Samenwerking 

Opdrachten en projecten verlopen in goede collegialiteit, Bliss to Shine werkt 
samen met erkende partnerstichtingen. 

 

UNIEK 

Bliss to Shine is de énige stichting in Nederland die zich richt op de naasten van – en 
patiënten die kanker hebben of hebben gehad en voor nabestaanden die hun dierbare 
aan kanker hebben verloren. Op individuele basis per gezin. 
 

ONZE WERKWIJZE  

De dagelijkse leiding wordt gevoerd door Arieta Hoek. Er wordt nauw samengewerkt 
binnen het bestuur, de project managers en de coördinatoren. Dit zijn professionals met 
ieder hun eigen expertise en passie. 
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ONZE ACTIVITEITEN 

Met de evenementen en activiteiten dragen wij aan de mentale gesteldheid van onze 
gasten. Samen genieten is in zo’n situatie van groot belang. In een moeilijke periode 
worden mooie en leuke momenten heel intensief beleefd.  
 

BLISSI SPECIAL DAY 

Een mooie titel voor de dag waarop we een wens vervullen voor een thuiswonend kind 
dat te maken heeft met kanker. Deze wensdag kan via onze website door nagenoeg 
iedereen aangevraagd worden, inclusief het kind waar het allemaal om draait. Tijdens 
de Blissi Special Day draait alles om het kind, en de rest van het gezin geniet mee. Even 
een dag niet bezig zijn met kanker, maar met kind-zijn. Samen genieten en 
herinneringen maken voor het leven, hoe lang dat ook mag duren. 
 

Waarom 
De veelal intensieve zorg voor een ziek gezinslid heeft ook grote invloed op het dagelijks 
leven van de kinderen. De Blissi Special Day levert een bijdrage aan de mentale 
veerkracht van het hele gezin. Even niet aan ziek-zijn denken, kracht opdoen voor een 
vaak onzekere toekomst. 
 

Werkwijze 
De specifieke wens kan worden aangemeld via de website of via email. Deze wordt 
vervolgens beoordeeld. Voldoet de wensaanvraag aan de basiscriteria dan wordt deze 
volgens het vastgestelde stappenplan uitgewerkt. 
 

Basiscriteria 
• Het kind is of de kinderen zijn thuiswonend en heeft/hebben te maken met een 

oncologisch ziek broer(tje), zus(je) of ouder 
• De patiënt: 

o Categorie 1 – Urgent 
▪ Uitbehandeld (Terminaal) 

o Categorie 1  
▪ Is ongeneeslijk ziek (Palliatief)  

o Categorie 2 
▪ Is al een jaar of langer in behandeling (Curatief) 

o Categorie 3 
▪ Is overleden, (tot max 1 jaar na het overlijden) 

• De wens wordt vervuld voor het gezin in kwestie (inclusief aanhang) 
• Het gezin is woonachtig in Nederland  
• De wens kan in één dag worden vervuld 
• Een niet-doorsnee wens kan extra kosten met zich meebrengen.  

Dit wordt beoordeeld door BtoS - Ballotagecommissie 
• Het kind heeft nog niet eerder een wens laten vervullen door BtoS 
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SHINE DAY 

De Shine Day is een jaarlijks terugkerend evenement van stichting Bliss to Shine. 
Iedereen is hierbij van harte welkom. Niet alleen de kankerpatiënt en naasten, maar ook 
buren, vrienden en desnoods die ene collega die altijd boodschappen voor je doet! 
Tijdens de Shine Day zijn er allerlei activiteiten, maar bijvoorbeeld ook 
informatiekraampjes. Je kunt er met gemak een dag mee vullen, met wat er allemaal te 
doen is! Het doel van de Shine Day is vooral om er even lekker uit te zijn. 
 

Doelstelling 
De Shine Day wordt een paar keer per jaar georganiseerd. Onze gasten staan in 
contact met onze stichting doordat ze aan een vorige activiteit van onze stichting 
hebben deelgenomen.  
 
Vanwege het toenemen van onze naamsbekendheid zien we ieder jaar het gasten 
aantal toenemen. Gasten komen inmiddels vanuit het hele land. Dit is een volstrekt 
unieke, onvergetelijke en onbezorgde “verwendag”. 
 
Ontspannen en genieten waardoor er ruimte is voor aandacht voor elkaar. En met 
elkaar onbetaalbare momenten creëren waar nog lang op terug gekeken kan worden.  
 

Hoe doen we dat?   
Organiseren van activiteiten ter ontspanning en vermaak.  
Informatief gericht op de situatie waarin de gast zich bevindt.  
Activiteiten gericht op het gezin met als doel om energie op te laden. 
 
Onze ervaring is dat gasten na de Shine Day nog lang ervaringen met elkaar blijven 
uitwisselen en elkaar blijven steunen. Op de Shine Day zoeken ze elkaar snel op en  
er ontstaan zelfs goede vriendschappen. 
 

Programma 
Shine Day voor hem en haar van 0 tot 99 jaar. De inhoud van het programma wordt 
ieder jaar per editie geëvalueerd en waar nodig worden er aanpassingen gedaan om de 
afwisseling er in te houden. 
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Voor Hem 
Stap in een exclusieve (sport) auto, ervaar de totale ontspanning van een masseur of 
stil je trek op het foodplein, waar top koks overheerlijke gerechten bereiden op de 
barbecue. Als klapper op de vuurpijl geniet je van de bierproeverij onder het genot van 
heerlijke muziek. 
 

Voor Haar 
Kom volledig tot rust en laat alles van je afglijden. Mooi opgemaakt en gekapt door de 
visagiste en kapper krijg je een professionele fotoshoot, samen met je naasten. Bezoek 
het informatieplein of volg een inspirerende lezing. En voel dat het jóuw dag is! 
 

Voor de kids 
Wat dacht je van een spannende rit in een echte raceauto? Of rijd zelf in de race 
simulator. Knutsel jij liever? En vind je het leuk als wij je haren, gezicht en nagels mooi 
maken? Er is voor elk wat wils! Er is zelfs een goochelaar, of clown en prinses waarmee 
je op de foto kunt. En je wint leuke prijzen met het rad van fortuin. 
 

MVO en/of teambuilding 
Wij werken o.a. met bedrijven die vanuit MVO en/of als teambuildingsactiviteit deze 
wens initieel organiseren. Als tegenprestatie krijgen zij free publicity. 
 

Rapportage van de activiteiten  
We rapporteren onze sponsors d.m.v. een kort schriftelijk verslag.  
Informatie van de activiteiten wordt op sociale media en website geplaatst.  
We zorgen bij de rapportage ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft en publicatie 
gebeurt enkel na schriftelijke toestemming van het gezin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beleidsplan 2021 - 2023                              Stichting Bliss to Shine   Laatste update: Q3/2021 
  

ORGANISATIE  

Stichting Bliss to Shine is opgericht op 23 november 2017. 
• Ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 70162166 
• De stichting heeft de ANBI-status met RSIN-nummer 58168868 
• Het IBAN-nummer is NL79 ABNA 0891 5622 22 
• Gevestigd te Veenendaal 

 
Bliss to Shine heeft een platte organisatiestructuur en streeft naar minimale overheadkosten.  
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BESTUUR  

Bliss to Shine heeft een onafhankelijk bestuur. Het bestuur verricht haar 
werkzaamheden onbezoldigd en bestaat uit de volgende personen:  
 
Voorzitter:   Dhr. M.B. van den Dool  
Hoofdactiviteit:  Directeur - Broeder & zusterzorg 
Nevenactiviteit:  Voorzitter – Zorg Nijverheid 

Lid raad van commissarissen – Impro zorgcoöperatie 
 
Penningmeester:  Mw. A.J. Köhnen 
Hoofdactiviteit:  Directeur – ZZP-next accountant 
 
Secretaris:   Mw. M. Hardeman 
Hoofdactiviteit:  Hoofd administratie – Basiliek Veenendaal 
 

Directeur en oprichter 
Mw. A. Hoek is sinds 2017 oprichter en directeur van Bliss to Shine. Naast het organiseren 
van de activiteiten van Bliss to Shine zorgt zij voor het aansturen van het gehele team. 
 

Vrijwilligers 
Een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur van Bliss to Shine zijn de vrijwilligers. Dit 
zijn bijzondere, enthousiaste en betrokken vrijwilligers die oprechte aandacht voor de 
doelgroep hebben.  
 
Vrijwilligers hebben blijvend extra aandacht nodig voor het voorkomen van 
overbelasting, teneinde de continuïteit van de stichting te waarborgen. Vrijwilligers 
worden getraind door professionals om met emotionele situaties om te gaan.  
 
De Shine Day worden jaarlijks door een toenemend aantal gasten bezocht. Dit 
resulteert in een toenemende behoefte aan vrijwilligers. 
Om een voorbeeld te geven van deze groei: 

• In 2018 beschikten we over 125 vrijwilligers ten aanzien van 278 gasten.  
• In 2019 beschikten we over 180 vrijwilligers ten aanzien van 492 gasten.  

 
Sinds 2020 is het verplicht dat, wanneer vrijwilligers zich structureel inzetten of tijdens de 
Shine Day ingezet worden voor massage of kinderactiviteiten, zij een VOG kunnen 
overleggen en de gedragscode dienen te ondertekenen. 
 

• Bliss to Shine vraagt voor elke vrijwilliger een VOG aan.  
• De vrijwilliger moet zich ten alle tijden kunnen legitimeren met zijn/haar 

persoonlijke vrijwilligerspas. 
• De vrijwilligers vallen onder de vrijwilligersverzekering* van de gemeente 

Veenendaal.  
*De vrijwilligersverzekering geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking tot 
het werk als vrijwilliger, daar waar de eigen verzekering tekortschiet. 
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“Als ambassadeur draag ik deze stichting een warm hart toe, want “ 
kanker heb je niet alleen” en zowel de patiënt als zijn/haar naasten 
hebben baat bij wat extra ‘SHINY’ aandacht.” 
                                                                      
Miranda Ernst 

 

“Als verpleegkundige zag ik jaren geleden al dat kanker niet alleen invloed 
had op de patiënt, maar ook op de naasten. Het doet veel met relaties 
                                                                      
Sandrine Kwast 
Psychosociale oncologische coach  
 

• Bij het beëindigen van de samenwerking wordt er een evaluatieformulier verstrekt 
met het verzoek deze (al dan niet anoniem) in te vullen.  

• Bij alle vrijwilligers van Bliss to Shine wordt er aandacht besteed aan verjaardagen 
en andere feestelijkheden in de vorm van een kaart of attentie.  

• Bij ziekte/rouw wordt er regelmatig geïnformeerd naar hoe het gaat.   
• Bij meningsverschillen, conflicten en/of problemen waar de vrijwilliger niet met 

zijn/haar coördinator uitkomt, kan de vertrouwenspersoon benaderd worden om 
te bemiddelen.  

AMBASSADEURS EN COMITÉ VAN AANBEVELING  

 
• Miranda Ernst,  

Oncologisch chirurg in het Alexander Monro Ziekenhuis te Bilthoven 
• Liesette Braams 

Autocoureur   
• Sandrine Kwast 

Psychosociale oncologische coach  
 
Ambassadeurs en een comité van aanbeveling zijn belangrijk voor het genereren van 
aandacht voor onze activiteiten. Getracht wordt om het aantal ambassadeurs aan onze 
stichting uit te breiden.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VERSTRENGELING VAN BELANGEN 

In de periode van 2017 – 2020 zijn er geen meldingen gedaan van (mogelijk) 
verstrengeling van belangen. Ook door de directie van de stichting zijn er geen 
verstrengelingen van belangen binnen de organisatie geconstateerd. 
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Verklaring Omtrent het gedrag (V.O.G)  
Bliss to Shine hecht veel waarde aan de integriteit en betrouwbaarheid van de 
vrijwilliger. Om die reden dien je een V.O.G-verklaring aan te vragen. De screening is een 
onderzoek naar feiten en omstandigheden uit het verleden om de betrouwbaarheid van 
de vrijwilliger te controleren. Levert het onderzoek geen feiten of omstandigheden op, 
dan ontvang je een verklaring omtrent het gedrag (V.O.G). 
 

V.O.G 
Als stichting zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom 
is besloten om alle vrijwilligers die structureel inzetbaar zijn en vrijwilligers die 
incidenteel direct werkzaam zijn met minderjarigen of massages, met ingang van 2020 
een V.O.G. te laten overleggen én dit ook verplicht te stellen. Ook bestuursleden vallen 
hieronder. Het niet kunnen of willen overleggen van een V.O.G. houdt dan ook in dat de 
functie niet (meer) kan worden uitgeoefend of de taken niet (meer) kunnen worden 
uitgevoerd. Pas dan kunnen wij als Bliss to Shine uitstralen dat wij voor de volle 100% 
achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze vrijwilligers verwachten. 
 

Duur V.O.G 
Een V.O.G. heeft voor structurele vrijwilligers een geldigheid van 1 jaar, voor incidentele 
vrijwilligers een geldigheid van 2 jaar. 
 
AVG  

Vertrouwelijke informatie van vrijwilligers word volgens de AVG regelgeving opgeslagen 
in het digitaal beveiligd systeem.  Deze informatie is enkel door voor bevoegde 
personen inzichtelijk. 

 

KLACHTENAFHANDELING 

De stichting houdt een overzicht bij van kritiekpunten die door belanghebbenden en 
derden rechtstreeks aan ons zijn geuit. De stichting gaat zorgvuldig om met 
opmerkingen en klachten en zal hierop binnen 14 werkdagen reageren met een passend 
antwoord. De stichting staat open voor wensen, ideeën en opmerkingen. 
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FINANCIEEL  

Bliss to Shine stelt zich als voornaamste doel om “kosten” zo laag mogelijk te houden. 
Dit wordt gerealiseerd door eventuele kosten in natura te laten sponsoren, waardoor 
inkomende geldstromen optimaal benut kunnen worden ten aanzien van het realiseren 
van de Shine Day en de Blissi Special Days.  
 

Beheer en besteding van het vermogen 
Bliss to Shine is als ANBI stichting verplicht om een administratie te voeren.  
Uit deze administratie moet blijken:  

• welke bedragen aan onkostenvergoeding zijn betaald;  
• welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van fondsen en het  

beheer van de stichting; 
• welke overige kosten er zijn;  
• wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.  

Er wordt streng op toegezien dat de betreffende kosten zo beperkt mogelijk blijven.  
  
Aan het einde van het boekjaar (welke loopt van 1 januari tot 31 december) wordt het 
boekjaar door de penningmeester afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld 
bestaande uit: de resultatenrekening, de balans en het jaarverslag over het betreffende 
boekjaar.  
 
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken, keurt de stukken goed middels een 
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een 
overzicht hiervan gepubliceerd op de website.   
 

Boekhouding  
De financiële administratie van de stichting is uitbesteed aan MKB Accountants. Wij zijn 
blij en dankbaar met deze professionele ondersteuning, temeer omdat de 
werkzaamheden voor 100% worden gesponsord. 
 
Dit omvat:  
• Het bijhouden van de financiële administratie; 
• Het opstellen van de jaarrekening. 

  

Inkomsten  
Bliss to Shine is afhankelijk van bijdragen van anderen. Bliss to Shine wenst geld binnen 
te krijgen door: sponsoring, donaties, giften, filantropie, subsidies, bijdrage van 
activiteiten, fondsenwerving.  
 
Voor het werven van gelden is Bliss to Shine volledig aangewezen op haar bestuur en 
haar vrijwilligers. Daarnaast is Bliss to Shine ook sterk afhankelijk van ‘mond tot mond 
reclame’ van de deelnemers. 
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Uitgaven 
Wij garanderen dat giften van sponsoren en fondsen voor vrijwel 100% aan de 
organisatie van activiteiten van Bliss to Shine wordt besteed.   
 

Winstoogmerk 
Bliss to Shine heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. 
Opbrengsten worden conform de doelstelling besteed. 
 

Onbezoldigde bestuursleden  
De stichting wordt voornamelijk gerund door bestuursleden en vrijwilligers op vrijwillige 
basis en in hun vrije tijd. Het bestuur ontvangt voor het uitvoeren van haar 
bestuurswerkzaamheden geen bezoldiging of vergoeding. 

 
Beloningsbeleid 
Het beloningsbeleid voldoet aan het gestelde criterium in het reglement CBF-certificaat 
voor kleine goede doelen. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De directie 
ontvangt een vergoeding volgens de sector gezondheid, geestelijke en 
maatschappelijke belangen 

 
ANBI - Algemeen Nut Beogende instelling 
Op 27 November 2017 is Bliss to Shine door de Belastingdienst aangesteld als  
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

 

Financieel jaarverslag  
Conform de ANBI-eisen zijn wij transparant over onze financiële jaarverslagen.  
Deze zijn digitaal op te vragen. 
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DOELEN 2020 - 2023 

Doelstelling: De kwaliteit verder verhogen in de volgende stappen 
 

Groei in de doelen 
Het realiseren van de Blissi Special Day 

  

2021 25 Blissi Special Days 

2022 75 Blissi Special Days 

2023 130 Blissi Special Days 

 

Voldoende financiële middelen 
Bliss to Shine wil in de komende jaren geld genereren door middel van het verkrijgen 
van giften en donaties van zowel particulieren als bedrijven en het organiseren van 
fondsenwervende activiteiten.  
 

Informatievoorziening 
Informeren van alle betrokken partijen middels de website van Bliss to Shine en sociale 
media kanalen. Daarnaast zullen individuele partijen specifieker worden geïnformeerd.  
 

Zichtbaarheid 
Meer bekendheid geven aan Bliss to Shine en haar activiteiten. 
Persoonlijk contact met sponsoren om hen beter te informeren en de samenwerking te 
intensiveren. 
 

Herkenbaarheid 
Een herkenbare symboliek! Om uiting te geven aan de warmte en de liefde die we onze 
gasten willen geven, hebben we een mascotte in het leven geroepen genaamd “Blissi”. 
 
Waarom?  
De stichting is gebaseerd op liefde en gevoel. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Zonder hart geen liefde en zonder liefde geen gevoel. Zonder liefde en 
gevoel kunnen we eigenlijk niet leven. En onze gasten ook niet! We dragen hen een 
enorm warm hart toe. En dat voelen en waarderen ze.  
 
In alle uitingen en acties van Bliss to Shine willen we de verbindende kracht van Blissi 
consequent gebruiken. Met Blissi als mascotte kunnen we ons verhaal scherp en 
herkenbaar neerzetten. 
 
Verloop van de herkenbaarheid: 

• Blissi zichtbaar maken in onze online en offline communicatie uitingen;  
• Blissi als “fysieke” mascotte presenteren; 
• Blissi als branding/merchandise inzetten. 
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Webshop  
Bliss to Shine gaat via www.blisstoshine.nl en sociale mediakanalen diverse goederen 
aanbieden.  
 
Ter uitbreiding van de webshop zoekt Bliss to Shine de samenwerking op met 
ondernemers die Bliss to Shine een warm hart toedragen en door middel van een 
samenwerking een willen bijdrage leveren aan (een van) de doelstellingen van Bliss to 
Shine.  
 
De opbrengsten van de webshop komen volledig ten goede aan de doelstellingen van 
de stichting. 
 

SPONSOR/ donatie mogelijkheden  
Vanwege onze ANBI-status is het voor bedrijven interessant om zich te committeren 
aan de stichting. Immers, via de belasting kan een deel van de donatie weer 
teruggevraagd worden.  
 

Donateurs 
Bij zowel werving als behoud van donateurs is naamsbekendheid van groot belang, 
alsmede het uitdragen van de missie van Bliss to Shine.  
Belangrijke middelen die hieraan bijdragen zijn onder andere: de nieuwsbrief, 
persoonlijk  
contact met donateurs en medewerkers, externe bijeenkomsten, websites  
van de zichtbaarheid van het werk van de stichting.  
 
Werving verloopt: 

• Via de website 
• Via online adverteren 
• Via folders die uitgedeeld worden bij groepsbijeenkomsten 
• Vrijwilliger van de stichting betrekken bij het werven van donateurs 
• Via folders die uitgedeeld worden bij overige (voorlichting) bijeenkomsten  
• Via folders bij bv. zorgverleners 

 

Wensvervulling voor het bedrijfsleven 
Ook kan het bedrijfsleven zelf aankloppen bij Bliss to Shine. Is een medewerker direct of 
indirect (partner, kind) getroffen door kanker? Dan kan de stichting, samen met de 
werkgever, een verwendag organiseren voor de medewerker en zijn/haar gezin. 
De mogelijkheden worden individueel per bedrijf besproken. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.blisstoshine.nl/
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Samenwerkingen  
De komende jaren zullen we actief de samenwerking opzoeken met andere organisaties 
om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren. 
 
Er zijn diverse o.a. samenwerkingen met: 

• AZRM – Borstkankerziekenhuis Alexander Monro 
• Wereld kanker onderzoek fonds 
• IPSO inloophuizen  
• Stichting Ambulancewens 
• Stichting Onky Donky 
• Stichting Droom dag 
• Stichting Komma 
• Stichting Gaandeweg 
• Stichting Jouw Laatstelevensfase 

 
 
 
 


