JAARVERSLAG STICHTING MUZIEKIDS 2014

Inleiding
Stichting Muziekids heeft ook in 2014 flink aan de weg getimmerd om ziekenhuizen/zorginstellingen te
enthousiasmeren om een Muziekids Studio te laten bouwen .
Dit heeft geresulteerd in diverse ‘GO’ s, t.w.:
1. De Guus Meeuwis Muziekids Studio in het Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis,
locatie St. Elisabeth te Tilburg, geopend op 20 mei 2014
2. De Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek te Almere. Sinds 2014 wordt er al een dagdeel per week
muziekbeleving geboden in de geïmproviseerde studio. Vanwege opnamen van Ali B voor ‘The Voice of
Holland’, op 26 november 2014, is deze ruimte decormatig verfraaid. Volgend jaar krijgen wij een
grotere ruimte tot onze beschikking
3. De René Froger Muziekids Studio in Merem Behandelcentrum Heideheuvel in Hilversum. Eind 2014
gestart met de voorbereidingen voor de bouw in 2015
4. De Nick & Simon Muziekids Studio in het Rode Kruis Ziekenhuis/Brandwondencentrum te Beverwijk. De
overeenkomst is getekend om de Muziekids Studio in Beverwijk met de renovatie van het atrium mee te
nemen. Nick & Simon verbinden hun naam aan deze Muziekids Studio
5. Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te Utrecht, het nieuw te bouwen ziekenhuis, heeft
aangegeven een Muziekids Studio te willen hebben. Besprekingen hierover zijn gaande.

Stichting Muziekids richt zich volledig op fondsenwerving, sponsoring, het genereren van financiële
middelen voor de bouw van Muziekids Studio’s in de diverse ziekenhuizen.

Algemene informatie
Bestuur bestaande uit:
 Robbert de Vos, directeur/initiator
 Paul Solleveld, voorzitter
 Ron Peereboom Voller, secretaris
 Emile Blomme, penningmeester

Raad van Advies bestaande uit:
 Wim Meter, grafisch vormgever
 Jack Gadellaa, televisieregisseur en tekstschrijver
 Arnold den Hartog, accountant
 Frank Wentink, directeur Wentink&Partners
 Harry Sacksioni, gitarist
 Theo Oskam, directeur Einstein Books BV
 Peter Sieben, partner bij The Alignment House

Beschermvrouw van stichting Muziekids: Laura Fygi, zangeres.
Beschermheer van stichting Muziekids: Burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes.
Beschermheer van de Guus Meeuwis Muziekids Studio: Burgemeester van Tilburg, Peter Noordanus.
Beschermvrouw van de Ali B Muziekids Studio: Burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma.

 Doelstelling: de stichting wil het verblijf van jongeren tot 18 jaar in ziekenhuizen/zorginstellingen
aangenamer maken d.m.v. muziekbeleving. Zo kunnen de jongeren hun pijn, verdriet en gemis van
thuis even vergeten.
 Missie: de stichting wil in zoveel mogelijk zorginstellingen in Nederland muziekstudio’s bouwen of
inrichten waar kinderen, die in de instellingen verblijven of op bezoek komen onder begeleiding van
een muziekprofessional muziek kunnen (leren) spelen en/of beluisteren.
 Strategie: de stichting richt zich op het enthousiasmeren en activeren van bewoners, scholen en
ondernemers in de nabije omgeving van geplande ziekenhuislocaties met een Muziekids Studio. Om
daarmee de bouw en blijvend onderhoud te realiseren. Door de samenwerking met prominente
naamgevers en hulp van erkende artsen en hoogleraren, zijn ook bedrijven als ASR, United, Chain,
Brand New Live, bereid bij te dragen aan het realiseren van onze doelstelling.

Acties:


onze presentatie in 2013 als social partner tijdens de ‘Dutch Sourcing Awards’, heeft dit jaar geresulteerd
in de sponsoring van 4 geavanceerde computers en printer door H&R Automatisering



op 7 mei heeft DI-RECT de ‘stills’ van hun nieuwe videoclip; ‘Paperplane’, voor Muziekids geveild



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



Grasbaandraverij Hilversum, waar een veiling is gehouden voor Muziekids en waar loten zijn verkocht
t.b.v. de stichting



Dames Kiwanis Club Hart van Brabant heeft via een fundraisingontbijt geld opgehaald t.b.v. de Guus
Meeuwis Muziekids Studio te Tilburg



de première van de projectie van de Muziekids reclame op het scherm van bioscoop Euroscoop in Tilburg



er is een door Quadia gesponsorde promotiefilm opgenomen in het ziekenhuis Tergooi Blaricum in onze
René Froger Muziekids Studio



tijdens het afscheid van de voormalige Ziggo directeur, is er geld opgehaald voor Muziekids en is er aan de
buitenkant van de Ziggo Dome, een promotiefilm van Muziekids getoond



wij zijn aanwezig geweest op de Supportbeurs in Utrecht waar wij kinderen met een beperking kennis
lieten maken met het maken van muziek, onder de noemer ‘muziek kent geen beperkingen’. Nick & Simon
hebben hier acte de présence gegeven d.m.v. een optreden



van 17 t/m 23 november is ‘De Week Van Muziekids’ gehouden in Hilversum. Horeca, bedrijfsleven,
scholen en bands, hebben zich actief ingezet voor het goede doel en geld opgehaald voor Muziekids



kinderen uit Heideheuvel hebben samen met muzikanten van Muziekids een optreden bij Utopia verzorgd



op 26 november zijn er opnames gemaakt voor ‘The Voice of Holland’ in de Ali B Muziekids Studio in
DeKinderkliniek te Almere. Ali B was hiervan de initiator om zijn kandidaten mee te geven dat ze ook wat
terug moeten doen voor zieke kinderen/de maatschappij. Daarvoor is met spoed de ruimte decormatig
verfraaid voor de opnames. Dit heeft voor veel exposure gezorgd



In december is door De Telegraaf de ‘Tele-puzzel kerstactie’ gestart waarvan een kwart van de opbrengst
voor stichting Muziekids is.

Lopend/In onderhandeling :


fondsen/sponsorwerving/subsidieaanvragen



presentaties bij Kiwanis, Rotary en Lions clubs



signeren van Muziekids gitaren



sponsors zoeken voor nieuw te bouwen Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek te Almere en de Nick &
Simon Muziekids Studio in het RKZ/Brandwondencentrum te Beverwijk.

In de planning :


acties op scholen, bedrijfsleven, sportclubs, businessclubs in Almere



benefietavond in Almere



acties op scholen, bedrijfsleven, sportclubs, businessclubs in Beverwijk



benefietavond voor studio St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg



benefietavond voor stichting Muziekids door Guus Meeuwis, René Froger & Friends.



golf evenement voor studio Beverwijk



netwerkvloer beurzen voor midden- en kleinbedrijf

Structureel doorgaand :


signeren Muziekids gitaren / nationale & internationale artiesten voor veilingen.

Nabije toekomst
Stichting Muziekids is door het bestuur van het nieuw te bouwen Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie te Utrecht gevraagd om een Muziekids Studio te bouwen in het nieuwe ziekenhuis,
omdat de doelstelling van onze stichting zo mooi aansluit bij die van het Prinses Máxima Centrum.
Namelijk, het aangenamer maken van het verblijf in het kinderoncologisch centrum voor de daar
aanwezige patiëntjes. Het langdurige verblijf van de kinderen daar wordt veraangenaamt met
recreatiemiddelen als handenarbeid, koken, taarten bakken, sport etc.
Muziekbeleving maakte nog geen deel uit van dat aanbod.
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