El Fuego wint de prestigieuze Transparantprijs!

Fantastisch nieuws!
Op woensdag 2 oktober jl. werd in de Nieuwe Kerk in Den Haag
voor de tiende keer de Transparantprijs uitgereikt: een prijs voor
Nederlandse fondsenwervende organisaties die het meest
inzichtelijke en onderscheidende jaarverslag presenteren. De prijs is
een initiatief van PricewaterhouseCoopers in samenwerking met
Stichting Civil Society en de Nationale Postcode Loterij.
Voor de winnaar in de categorie kleine fondsenwervende
instellingen stelde de Nationale Postcode Loterij een geldprijs van
€ 25.000 beschikbaar. Voor de categorie grote fondsenwervende
instellingen is de geldprijs €75.000.
Met deze prijzen wordt het belang onderstreept van een eerlijke
en open communicatie over het werk in de goede doelen sector.
Het prijzengeld is tevens een extra prikkel voor goede doelen om
mee te dingen naar de prijs. Dit jaar hebben 153 instellingen hun
jaarverslag ingezonden.
Stichting El Fuego deed nu voor de zesde keer mee. In 2010
behaalden wij de 4e plaats, in 2011 en 2012 de 2e plaats.

Stichting El Fuego mocht dit jaar dan eindelijk de prestigieuze prijs
in de categorie kleine fondsenwervende instellingen in ontvangst
nemen. Wat zijn we trots! Niet alleen op het vele werk dat onze
vrijwilligers voor het jaarverslag hebben verricht, maar ook op het
lovende jurycommentaar dat wij kregen.
Naast de tripple A status die de jury ons gaf, schreef zij onder
andere het volgende:
“De jury waardeert het dat El Fuego werk heeft gemaakt van het
beter zichtbaar maken van de gerealiseerde impact. El Fuego
scoort een 10 op compliance. Het jaarverslag heeft een
professionele uitstraling, is overzichtelijk en goed gestructureerd. El
Fuego heeft dit jaar ook een online jaarverslag gepubliceerd. Dit is
een compliment waard. De jury spreekt haar grote waardering uit
voor al het vrijwilligerswerk dat op een zeer professionele wijze
wordt uitgevoerd en waarvan uitstekend verslag wordt gedaan.”

In de categorie grote fondsenwervende organisaties werd dit jaar
Oxfam Novib als winnaar aangewezen. Terres des Hommes ontving
de prijs voor het meest innovatieve jaarverslag.
Op www.transparantprijs.nl kunt u meer lezen over de
beoordelingen van de jaarverslagen.

Het bestuur van El Fuego is trots op het werk dat onze vrijwilligers
verrichten. Dankzij hun is het gelukt om de Transparantprijs te
winnen.
Binnenkort besluiten wij hoe wij met het prijzengeld nog meer
kansarme kinderen kansrijk kunnen maken.
Hoe?
Dat vertellen wij u graag in de volgende nieuwsbrief.
Bezoek ook onze website www.el-fuego.nl of onze facebook
pagina https://nl-nl.facebook.com/stichtingelfuego.
Hartelijke groet,
mede namens het bestuur
Henriette Rampen – Hoorn
secretaris

Mocht u het niet op prijs stellen om berichten via e-mail te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

