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JAARVERSLAG STICHTING MUZIEKIDS 2015 

1. Inleiding 

In Nederland bezoeken jaarlijks ruim twee miljoen jongeren tot 19 jaar het ziekenhuis. Deze 

jonge patiënten, maar ook hun broertjes, zusjes en andere bezoekertjes, kunnen tijdens dat 

veelal vervelende verblijf, voor hun ontspanning gebruik maken van de Muziekids Studio’s. 

Inmiddels openden wij in 2010 de René Froger Muziekids Studio in het Tergooiziekenhuis te 

Blaricum en in 2014 de Guus Meeuwis Muziekids Studio in het St.Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.  

Stichting Muziekids heeft ook in 2015 diverse initiatieven ontwikkelt om Nederlandse ziekenhuizen 

en zorginstellingen enthousiast te maken voor het realiseren van een Muziekids Studio. 

Dit heeft de volgende mooie resultaten opgeleverd: 

 de Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek te Almere. In 2015 werd twee dagdelen per week 

muziekbeleving geboden in de provisorisch ingerichte studio. Vanwege opnamen van Ali B voor 

‘The Voice of Holland’, op 26 november 2014, was de toenmalige ruimte decormatig verfraaid. In 

2015 hebben wij vanwege het enthousiasme van de patiëntjes, broertjes en zusjes, een grotere 

ruimte ter beschikking gekregen van DeKinderkliniek. Deze ruimte moet nog volgens ons format 

gerealiseerd worden. Hiervoor zijn wij actief bezig met het opzetten van diverse acties in Almere, 

om de inwoners en het bedrijfsleven van Almere hierbij nader te betrekken en te mobiliseren.  

Bij voldoende financiële steun kunnen we dan een complete studio te creëren die vijf volledige 

dagen per week geopend is voor de zieke kinderen in Almere en de provincie Flevoland.   

 

 de René Froger Muziekids Studio in Merem behandelcentrum Heideheuvel in Hilversum. De 

openingshandeling op 2 juli 2015 werd onder grote media aandacht verricht door René Froger, samen 

met de burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes en Muziekids Beschermvrouwe Laura Fygi. In 

deze studio wordt vier dagdelen per week muziek gemaakt met de patiëntjes, die hier van 5 weken tot 3 

maanden intern verblijven. Hier kan ook echt ‘muziekles’ worden gegeven. 
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 de Nick & Simon Muziekids Studio in het Rode Kruis Ziekenhuis/Brandwondencentrum te 

Beverwijk. Een intentieovereenkomst is getekend om de Muziekids Studio aldaar, samen met de 

renovatie van het Atrium, in te plannen. Nick & Simon zullen hun naam verbinden aan deze 

Muziekids Studio. Omdat de architecten nog druk doende zijn met de definitieve indeling van het 

Atrium in het RKZ, is de perspresentatie tot nader orde uitgesteld. 

       

 de Armin van Buuren Muziekids Studio in het Prinses Màxima Centrum voor Kinderoncologie 

te Utrecht. Tijdens een drukbezochte perspresentatie op 19 november 2015 in het nieuw te 

bouwen ziekenhuis, presenteerde Armin van Buuren zich als naamgever van de aldaar nog te 

realiseren Muziekids Studio. De bedoeling is om, in afwachting van het vergaren van de 

financiële middelen, de patiëntjes in het ziekenhuis medio 2017 alvast te verblijden met een 

Muziekids troubadour tot het moment dat de Muziekids Studio voltooid ‘On Air’ is. 
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2. Algemene informatie 

Het bestuur van de stichting Muziekids kende in 2015 de volgende samenstelling: 

 Robbert de Vos, directeur/initiator 

 Paul Solleveld, voorzitter  

 Ron Peereboom Voller, secretaris  

 Emile Blomme, penningmeester 

 

De Raad van Advies bestond uit: 

 Wim Meter, grafisch vormgever 

 Jack Gadellaa, televisieregisseur en tekstschrijver 

 Frank Wentink, directeur Wentink&Partners 

 Harry Sacksioni, gitarist 

 Theo Oskam, directeur Einstein Books BV 

 Peter Sieben, partner bij The Alignment House 

 

Beschermvrouwen & beschermheren van Stichting Muziekids en de Muziekids Studio’s in 2015: 

Beschermvrouwe Beschermheer van Stichting   

Stichting Muziekids. Muziekids en van de Muziekids Studio’s in 

Laura Fygi,       ziekenhuis Tergooi Blaricum en Merem 

zangeres Behandelcentrum Heideheuvel Hilversum. 

                                                                          Pieter Broertjes, burgemeester Hilversum. 

 

Beschermheer van                          Beschermvrouwe van de Ali B Muziekids  

de Guus Meeuwis Studio in DeKinderkliniek Almere. 

Muziekids Studio in Annemarie Jorritsma, burgemeester  

het ETZ Tilburg. Almere 

Peter Noordanus,   

burgemeester Tilburg  
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3. Missie, visie, doelstelling, strategie, mediabeleid  

  Missie: Muziekids Studio’s realiseren waarin 7 dagen per week muziek gemaakt en 

beleefd kan worden door jeugdige patiënten die in Nederlandse zorgcentra verblijven.   

 Visie: In zoveel mogelijk zorginstellingen in Nederland Muziekids Studio’s te bouwen of in 

te richten waar kinderen, die in de instellingen verblijven of op bezoek komen, onder 

begeleiding van een muziekprofessional muziek kunnen (leren) spelen en/of beluisteren. 

 Doelstelling: Muziekids Studio’s creëren in zorginstellingen waar kinderen muziek kunnen 
maken en/of beleven. Het toewijzen van professionele muzikanten/studioleiders om deze 
kinderen te begeleiden in het maken, beluisteren of leren spelen van muziek(instrumenten). 
Het vergaren van voldoende financiële middelen om de Muziekids Studio’s te realiseren en de 
begeleiders toe te wijzen. Het aangenamer maken van het verblijf van jongeren tot 18 jaar in 
ziekenhuizen/zorginstellingen door muziekbeleving. Daarmee vergeten de kinderen hun pijn, 
verdriet en gemis van thuis even en wordt het stressniveau verlaagd. 

 Strategie: Stichting Muziekids richt zich volledig op fondsenwerving, sponsoring, het 

genereren van financiële middelen voor het ‘On air’ houden van de bestaande vier Muziekids 

Studio’s en de bouw van de komende Muziekids Studio’s in diverse ziekenhuizen. 

Muziekids bindt daarbij bekende Nederlanders aan zich om de stichting te 

vertegenwoordigen en als naamgever te fungeren van de Muziekids Studio. 

 Mediabeleid: De stichting werkt hard aan de nieuwsverspreiding via de bekende social 

media. Facebook, Twitter en LinkedIn kregen beter bereik en meer ‘likes’ door volgers. 

Ook via de regionale en landelijke televisie kwam Stichting Muziekids veelvuldiger in 

beeld, zoals in RTL Late Night met Humberto Tan, RTL Boulevard met Albert Verlinde en 

SBS6 Shownieuws en Omroep Flevoland. Muziekids exposure was er ook via Beverwijk 

Radio. In de lokale pers verschenen leuke publicaties in het Stadsnieuws Tilburg en 

Almere Deze Week.    

 
  Beleidsplan 

   Daar zit muziek in..! 
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4. Acties 

 De Jean Louis Bernhardi Stichting uit Huizen heeft in december 2015 € 5.000 aan 
Muziekids geschonken, ten behoeve van onze Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek 
Almere.  

 Internationale school van Hilversum reikte op 1 december 2015 een cheque uit aan 

stichting Muziekids ten bedrage van € 1.865,00. Dit bedrag hebben zij door het maken van 

muziek en het houden van een loterij op hun school bijeen gebracht. 

 Rotaryclub Castricum en De Oude Keuken Bakkum hielden een wijnproeverij op zondag 
15 november 2015 die €5.200,- euro opleverde voor Stichting Muziekids. Het bedrag zal 
ten goede komen aan de toekomstige Muziekids Studio in het Rode Kruis Ziekenhuis / 
Brandwondencentrum Beverwijk met als naamgevers Nick & Simon. 

 Guus Meeuwis heeft, als gast van de ‘Video van Sint 2015’, stichting Muziekids als goed 
doel gekoppeld aan dit leuke initiatief. Er zijn opnames gemaakt in de Guus Meeuwis 
Muziekids Studio op 14 november 2015. De actie heeft € 4.901,14 opgebracht. 

 Dion van den Broek van BeCreative Airbrushing, kunstenaar in Tilburg, heeft exclusief voor 

Muziekids een schitterend ´The Lord of the Rings´ TV meubel gemaakt. Dit leuke initiatief 

heeft bij een veiling door bedrijf Peerke Tilburg € 100,00 opgebracht speciaal voor onze 

Guus Meeuwis Muziekids Studio in het ETZ Tilburg. 

 Heerkens van Bavel Bouw en Hoppenbrouwers Techniek hebben meegewerkt aan de 
verbouwing van de verpleegafdelingen in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. Tijdens 
de officiële opening daarvan op 6 oktober 2015, maakten beide bedrijven trots bekend 
gezamenlijk 500 euro te schenken aan de Guus Meeuwis Muziekids Studio. 

 Strandfestival ZAND! Op 22 augustus 2015 was stichting Muziekids ´social partner´ van dit 
geweldige festival in Almere met 25.000 fans. Tijdens het festival werd op het grote podium 
regelmatig een promotiefilm van Muziekids getoond. De exposure op het festival, dat met 
een optreden van Guus Meeuwis werd afgesloten, was geweldig en niet in uit te drukken.  

 Montessori basisschool De Elzen in Tilburg koppelt het “schoolverlaterskamp” van groep 8 
traditiegetrouw aan een goed doel. In 2015 kozen de kids een ‘sponsorloop’, ten bate van 
stichting Muziekids. Dit top-initiatief leverde een mooi bedrag op voor Muziekids: €1.904,30 

 'Montessorischool Centrum' in Hilversum overhandigde op 12 juni 2015 een cheque aan de 
stichting Muziekids van € 4.574,68!  Dit is door de schoolkinderen opgehaald o.a. door de 
verkoop van lootjes. Het bedrag is geheel bestemd voor onze Muziekids Studio in Merem 
behandelcentrum Heideheuvel. 

 Hanzehogeschool studenten uit Groningen organiseerden op 5 juni 2015 de ‘Streetsounds 
Groningen’. Een wedstrijd voor straatmuzikanten in het centrum van de stad Groningen,  
waarbij de door het publiek gekozen finalisten, een optreden gaven in Poppodium Vera. In 
totaal werd maar liefst €1.173,48 opgehaald voor Muziekids. Van jongeren vóór jongeren!  

 Brabants Asperge Genootschap verzorgde op 28 mei 2015 voor de bewoners van ouderen 
zorgcentrum Park Boswijk in Vught, een bijzondere ‘asperge-avond’ en haalde hiermee 
een bedrag van € 1.281,50 op voor Stichting Muziekids. 
 

https://www.facebook.com/muziekids/posts/1167427143273654
https://www.facebook.com/muziekids/posts/1115566695126366
https://www.facebook.com/muziekids/
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Vervolg Acties 

 
 Pop-up Restaurant Gustaaf, een culinair initiatief van Guus Meeuwis, bracht maar liefst  

€ 25.800,00 op voor stichting Muziekids. Op deze wijze helpt Guus Meeuwis ons om de 

naar hem vernoemde Muziekids Studio in het ETZ Tilburg, ‘On Air’ te houden. 

 Personeel van het St. Elisabeth Ziekenhuis (ETZ) te Tilburg heeft op 11 februari 2015  

oliebollen verkocht, waarvan de opbrengst ten goede kwam van onze in het ziekenhuis 

gevestigde Guus Meeuwis Muziekids Studio. Met de actie is € 2.500,00 opgehaald. 

 Zorgverzekeraar Ditzo heeft op 10 februari 2015 € 33.500,00 gedoneerd ten behoeve van 

de Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek te Almere én de René Froger Muziekids 

Studio in Merem Behandelcentrum Heideheuvel te Hilversum. 

 Claudia de Jong van De Jong Boekingen organiseerde op 26 januari 2015 een benefiet 

Galadiner in het Van der Valk Hotel te Almere. Tijdens deze exclusieve avond voor 

Almeerse ondernemers, werd een veiling gehouden met als opbrengst € 14.625,00 

 LTC Goirle tennisclubleden hielden tijdens hun busrit naar een concert van Guus Meeuwis 

een collecte onder de passagiers en dat leverde een bedrag op van bijna 225 Euro. 

 Alcmaeon Faculteitsvereniging Sociale Wetenschappen Utrecht omarmde Muziekids 

enthousiast tijdens hun universiteit ‘bandjesavond’ in Café Hofman. Opbrengst € 500,00. 

 Just Enjoy It dé taartenwinkel in Almere, voerde een smaakvolle actie in de winkel, waarbij 

klanten met het doneren van €1,00 euro, meespeelden met de verloting van een taart van 

€ 75,00.  Daarmee is € 220 opgehaald voor de Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek 

Almere. Een prachtig voorbeeld voor winkeliers om ons daadwerkelijk te steunen in 2015! 

 

   

   

 

https://www.facebook.com/AliB/
https://www.facebook.com/DeKinderkliniek/
https://www.facebook.com/DeKinderkliniek/
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5. Lopende zaken 

o Fondsen / sponsorwerving / subsidieaanvragen / crowdfunding. 

o Presentaties bij Kiwanis, Rotary en Lions clubs. 

o Sponsors vinden voor het finaliseren van de Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek te 

Almere, de realisatie van de Nick&Simon Muziekids Studio in RKZ/Brandwondencentrum 

te Beverwijk en de ontwikkeling van de Armin van Buuren Muziekids Studio in het nieuw te 

bouwen Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te Utrecht 

 

6. In de planning 

 Acties op scholen, bedrijfsleven, sportclubs, businessclubs in Almere 

 Acties op scholen, bedrijfsleven, sportclubs, businessclubs in Beverwijk 

 Benefietavond in Tilburg 

 Benefietavond voor de Stichting 

 Golftoernooi voor Beverwijk 

 Vernieuwing Muziekids website 

 

7. Doorlopende acties 

 Signeren Muziekids gitaren / nationale & internationale artiesten voor veilingen. 

 

8. Prognose 2016 

 In 2016 zal Franc Weerwind, in de functie van burgemeester van Almere, onze huidige  

Beschermvrouwe Annemarie Jorritsma opvolgen als zijnde beschermheer van de Ali B 

Muziekids Studio in DeKinderkliniek Almere. 
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9. Foto´s 
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