JAARVERSLAG STICHTING MUZIEKIDS 2013
Inleiding
Stichting Muziekids heeft in 2013 flink aan de weg getimmerd om ziekenhuizen/zorginstellingen te
enthousiasmeren om een Muziekids Studio te laten bouwen . Dit heeft geresulteerd in diverse principe
akkoord afspraken, ofwel ‘GO’s :
1.

Guus Meeuwis Muziekids Studio in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg, is geopend op 20
mei 2014.

2.

Paul de Leeuw Muziekids Studio in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, start bouw na
renovatieoverleg.

3.

Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek te Almere, start bouw z.s.m.

4.

René Froger Muziekids Studio in het Astmaziekenhuis Heideheuvel te Hilversum, start bouw
eind 2014.

5.

Giel Beelen Muziekids Studio in het Kennemer Gasthuis te Haarlem, start bouw, zodra de fusie
met Spaarne Ziekenhuis rond is.

6.

De Armin van Buuren Muziekids Studio in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
te Utrecht, wordt meegenomen met de bouw van dit nieuw te bouwen ziekenhuis in 2016.
Stichting Muziekids richt zich sindsdien volledig op fondsenwerving, sponsoring, het genereren van
financiële middelen voor de bouw in de diverse ziekenhuizen.
Algemene informatie Bestuur bestaande uit:



Robbert de Vos, stichting directeur
Raad van Toezicht bestaande uit:



Wilhelmus Cornelis van der Meter; grafisch ontwerper Studio Meter



Ronald Peereboom Voller; redacteur/recensent de Telegraaf



Jacobus Marinus Gadellaa, tv programmamaker



Albertus Meijer, directeur Sony BMG groep



Arnold Willem de Hartog, accountant



Paul Reinier Cornelis Solleveld, voorzitter NVPI
Raad van Advies bestaat uit:
Vrienden van Muziekids zoals bv: burgemeester Pieter Broertjes, burgemeester Annemarie Jorritsma,
kinderarts O. van der Baan, Frank Wentink. Artiesten als; Harry Sacksioni, René Froger, Giel Beelen, Guus
Meeuwis, Ali B, Paul de Leeuw, Edwin Evers en vele anderen.



Secretariaat



Administratie & Financiën



Operations & IT



Marketing, Communicatie en PR

Doelstelling, beleid, strategie


Doelstelling van de stichting bestaat ook in 2013 uit het aangenamer maken van het verblijf van
jongeren van 5-18 jaar in ziekenhuizen/zorginstellingen d.m.v. muziekbeleving. Zo kunnen de jongeren
hun pijn, verdriet en gemis van thuis even vergeten door het zelf maken of beluisteren van muziek. In
2011 bezochten 168.415 jongeren tot 19 jaar het ziekenhuis (bron: Kiwa Carity). Deze jonge patiënten,
en hun broers, zusjes en andere bezoekertjes kunnen gebruik maken van de Muziekids studio



Beleid: Deze boodschap, die middels landelijke en regionale tv, radio en pers, is uitgedragen, is
nu door een groot deel van de Nederlandse bevolking en ziekenhuizen/zorginstellingen al begrepen en
wordt door iedereen omarmd.



Strategie: inmiddels door ervaring gedreven, timmert de stichting flink aan de weg d.m.v. het
verspreiden van onze voortgang op social media. Ook zijn er al diverse artikelen in beroepsbladen
verschenen, zoals het HuisartsenService magazine en de Zorg-en ziekenhuiskrant, die beide landelijk
verspreid worden. Ook heeft stichting Muziekids 3 dagen op de Zorgtotaalbeurs in de Utrechtse
Jaarbeurshallen een stand bemand waar dagelijks optredens zijn verzorgd. Ook Giel Beelen was daar
aanwezig om de meerwaarde van stichting Muziekids in de zorginstellingen te promoten middels een
rondetafelgesprek met genodigden van ziekenhuizen en artiesten.
Acties De geplande acties t.b.v. Muziekids waren in 2013/2014
Reeds plaatsgevonden :



Donatie afscheid Bernard Dijkhuizen, directeur Ziggo



Trompettiste Jaqueline Brugman doneerde een deel van de opbrengst van haar nieuwe cd aan
Muziekids.



Leerlingen van het Roland Holst College organiseerden een ludieke actie.



De Talpa Foudation zegde toe de instrumenten voor de komende 3 studio’s te gaan doneren.



Speciaal voor de Guus Meeuwis Muziekids Studio @ St.Elisabeth
ZiekenhuisTilburgdoneerden: – De Johan Stekelenburg Stichting Tilburg – GOODS4YOU Tilburg –
Rebacare Doodstil



Speciaal voor de Ali B Muziekids Studio @ DeKinderkliniek Almere doneerde: – Terberg
Leasing BV Utrecht



Speciaal voor de Stichting Muziekids doneerde: – Dhr. Erno van Lieshout, Directeur Van
Lieshout Groep NL/BE



Er is tijdens een jamsessie geld opgehaald voor de stichting



Cafe de Baron heeft een leuke geldinzameling gehouden
Lopend / In onderhandeling :



Fondsen/sponsorwerving



Presentaties bij Rotary, Kiwanis en Lions clubs



Signeren Muziekids gitaren e.d.

In de planning :


Benefietavond voor stichting Muziekids door René Froger & Friends
Structureel doorgaand :



Signeren Muziekids gitaren / Nationale & internationale artiesten voor veilingen



Spontane Giften & Donaties / Bedrijven – Personen
Financiën



Binnen gekomen door acties



Binnen gekomen door donaties



Binnen gekomen door sponsoring in natura
(zie jaarrekening)

BELONINGSBELEID


De bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding, of vakantiegeld.



De stichting heeft tot op heden geen personeel op de loonlijst.
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