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JAARVERSLAG STICHTING MUZIEKIDS 2017  

  

Inleiding  

Stichting Muziekids heeft  ook in 2017 flink aan de weg getimmerd om 

ziekenhuizen/zorginstellingen te enthousiasmeren een Muziekids Studio te laten realiseren .  

Het jaren lang ‘zaaien’ begint zijn vruchten langzamerhand af te werpen. 

De stand van zaken aangaande Muziekids Studio’s die nog geopend moeten worden:  

1. De Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek te Almere. Deze studio is onder grote media 

aandacht op 28 juni 2017 officieel geopend door Ali B en burgemeester Weerwind. 

2. De Nick & Simon Muziekids Studio in het Rode Kruis Ziekenhuis/Brandwondencentrum te 

Beverwijk. Vanwege renovaties en interne reorganisaties van het RKZ staat het realiseren van 

de Muziekids Studio tijdelijk in de ijskast. Er zijn t.b.v. deze studio wel al een aantal acties 

gehouden in 2016, zie overzicht acties, voorlopig zal ook hier in 2018 muziekbeleving 

gegeven worden door Muziekids troubadours, met de Troubadourtrolley.  

3. De Armin van Buuren Muziekids Studio in het komende Prinses Máxima Centrum voor 

Kinderoncologie te Utrecht. De Theo Pouw Groep heeft een mooie donatie gedaan, hiervan is  

een troubadourtrolley, gevuld met muziekinstrumentjes aangeschaft. Met de bouw van de 

Armin van Buuren Muziekids Studio zal begin maart 2018 gestart worden. 

  

Aantallen bezoekertjes per bestaande Muziekids Studio in 2017  

  

Toelichting  

Het is vooralsnog niet mogelijk om de aantallen patiëntjes en meegekomen bezoekertjes te 

splitsen, ook kinderen die bij hun ouders of opa of oma op bezoek komen maken vaak gebruik 

van de studio. Tevens komen patiëntjes die wat langer in het ziekenhuis liggen vaker dan een 

keer per dag naar de studio. Wij zullen dus moeten spreken over het aantal kinderen dat de 

studio bezoekt i.p.v. alleen patiëntjes. Dat maakt het ook lastig om het in een percentage uit te 

drukken van het aantal kinderen dat het ziekenhuis bezoekt voor een consult, behandeling en of 

verblijf.  

 

 

 

 

  



  

  

  

Studio in Tilburg  

52 Weken, 5 dagen per week geopend is 260 dagen.  

Buiten vakantieperiode: 220 dagen à 40 bezoeken per dag = 8.800  

Tijdens vakantieperioden 40 dagen à 12 bezoeken per dag =   480  

Kinderen Mytylschool, 3 x p/week à 7 bezoeken per dag x 46 weken = 966  

Inmiddels is er een sponsor gevonden om het mogelijk te maken op feestdagen de kinderen 

muzikale afleiding te bieden in deze studio. 

  

Totaal aantal bezoeken door kinderen aan de studio per jaar = 10.246, inclusief feestdagen is 

10.780.  

Totaal aantal patiëntjes bezocht op de kinderafdelingen met de troubadours en de 

troubadour–trolley is inmiddels 2.840.  

  

Studio in Almere  

In DeKinderkliniek kwamen in 2017: ca. 9.000 unieke patiëntjes die meerdere keren 

terugkwamen, zodat het aantal bezoeken aan de kliniek op totaal ca. 46.000 uitkwam in 260 

werkdagen. Momenteel is de studio 5 dagdelen á 3 uur per week geopend à 24 bezoeken = 

127 per week x 52 = totaal 6.650 bezoeken door kinderen per jaar.  

  

Studio in Tergooi Blaricum:  

Momenteel 2 dagdelen per week geopend à 5 bezoekertjes (dit zijn uitsluitend patiëntjes) = 10 

per week x 52 = totaal 520 per jaar.   

  

Studio in Hilversum, Heideheuvel:  

Hier zijn het ook uitsluitend patiënten.   

In de zomer- en kerstvakantieperiode zijn er beperkt kinderen, soms ook geen.  

Momenteel 4 x 2 uur per week open à 6 kinderen = 24 per week x 48 = totaal 1.152 per jaar.   

  

Totaal aantal bezoeken in alle studio’s in 2017 was rond 19.100 van kinderen. 

Totaal aantal bezoeken aan patiëntjes op de kinderafdelingen met de troubadours en  de 

trolley is 2.840  

  

PMC Utrecht: 

In het vierde kwartaal van 2017 is er gestart met een troubadour en gesponsorde Troubadourtrolley 

op de tijdelijke afdeling van het  Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. 

Per 1 december 2017 is stichting Muziekids in bezit van een CBF keurmerk. 

 

 

 



  

  

  

 

Algemene informatie  

Bestuur 2017 bestaande uit:  

• Peter Sieben: voorzitter 

• Sander Muller: tijdelijk penningmeester tot de vacature van penningmeester ingevuld zal 

zijn. 

 

Directeur stichting Muziekids:  

Robbert de Vos  

   

Raad van Advies bestaande uit:  

• Bob de Groot  * Monique Amse  * Dick Sevinga 

• Edwin Spitsbaard  * Emile Vonk   * Frank Wentink 

• Harry Sacksioni  * Herman Schiltkamp * John Ewbank 

• Laura Fygi   * Marc Hofstede  * Mark Hoetjer 

• Paul Solleveld  * Ron Peereboom Voller * Willem Wisselink 

  

 Beschermvrouwe van stichting Muziekids: Laura Fygi, zangeres.  

 Beschermheer van stichting Muziekids en van beide Muziekids Studio’s in Hilversum,  

t.w. Tergooi ziekenhuis en Behandelcentrum Heideheuvel: Burgemeester van Hilversum: 

Pieter Broertjes.  

 Beschermheer van de Guus Meeuwis Muziekids Studio: Burgemeester van Tilburg, Peter 

Noordanus, er is reeds contact gezocht met zijn opvolger.  

 In 2016 is de nieuwe burgemeester van Almere; de heer Franc Weerwind toegetreden 

als beschermheer van de Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek. Zoals eerder gezegd 

heeft de burgemeester, samen met Ali B op 28 juni 2017, de gelijknamige studio 

geopend. 

 

  



  

  

  

Doelstelling, beleid, strategie   

- Doelstelling: 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. Per jaar bezoeken ruim 3 miljoen jongeren tot 

19 jaar het ziekenhuis (bron: Kiwa Carity). Deze jonge patiënten, maar ook hun broertjes, 

zusjes en andere bezoekertjes, kunnen gebruik maken van de Muziekids Studio’s.  

- Beleid: Onze doelstelling, die via landelijke en regionale tv, radio en pers is uitgedragen, 

wordt door een groot deel van de Nederlandse bevolking, artiesten en 

ziekenhuizen/zorginstellingen omarmd en breed uitgedragen. Wij blijven de publiciteit 

zoeken om een zo groot mogelijk draagvlak onder de Nederlandse bevolking te creëren.   

- Strategie: Inmiddels door ervaring gedreven, timmert de stichting flink aan de weg d.m.v. 

het verspreiden op social media van onze voortgang. Ook zijn er al diverse artikelen in 

beroepsbladen verschenen. Via de regionale en nationale tv en pers wordt er regelmatig  

aandacht besteed aan stichting Muziekids, zeer zeker bij grote mooie acties waar onze 

naamgevers en andere grote artiesten bij zijn betrokken.  

Stichting Muziekids richt zich volledig op fondsenwerving, sponsoring, het genereren van 

financiële middelen voor het ‘On air’ houden van de bestaande 4 Muziekids Studio’s en de 

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

Acties gehouden in 2017:  

Het is inmiddels duidelijk dat Muziekids steeds meer omarmd wordt en dat mensen begrijpen dat ze 

d.m.v. te houden acties, de kinderen in de ziekenhuizen steunen. 

Hieronder is bijvoorbeeld al duidelijk wat scholen, bedrijven, volwassenen en kinderen hiervoor 

allemaal hebben verzonnen. 

 Drie jaar Guus Meeuwis Muziekids Studio in het Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis 

(ETZ) Tilburg. Dat betekende groot feest  op  20 mei 2017. Guus werd op deze dag 

‘gekroond’ tot eerste officiële ambassadeur van Muziekids en nam derhalve diverse 

cheques in ontvangst van mensen die acties hadden gehouden, zoals: stichting 

BoekWinst die maar liefst 3000 euro hadden opgehaald.  

        



  

  

  

De Feestbende deed een donatie voor hun 17-jarig bestaan, die bestond uit 

muziekinstrumenten voor de studio. Kinderen van de Mytylschool hadden ook van alles 

verzonnen om geld op te halen als kadootje voor de studio waar zij ook wekelijks 

dankbaar gebruik van maken. 

Op deze feestelijke dag werd ook het eerste gesponsorde Muziekids magazine 

gelanceerd. 

 Sena, uitvoerende producenten, heeft ook in 2017 maar liefst weer 50.000,00 euro 

gedoneerd.  

 De Da Costaschool in Hilversum heeft een sponsorloop gehouden waarvan de 

opbrengst van maar liefst  1.275,00 t.b.v. onze studio op Heideheuvel komt. Zo steunen 

de kinderen hun zieke leeftijdsgenootjes. 

 

 Basisschool St. Caecilia uit Berkel-Enschot organiseerde een heuse sponsorloop 

voor stichting Muziekids en haalde daar 3.150,00 euro mee op. De betrokkenheid van 

bezoekers en patiëntjes in het ETZ blijkt hier maar weer uit. 

 

 Muziekids was het goede doel tijdens de Open Studio Dagen in Hilversum. Mede door 

bijvoorbeeld de opening van de Alticom tv toren werden er duizenden euro’s opgehaald 

voor de stichting. Ook Madame Tussauds gaf acte de presence door het wassen beeld 

van Armin van Buuren een dag beschikbaar te stellen. Dit beeld stond in Beeld en Geluid 

en alle bezoekers mochten ermee op de foto. 



  

  

  

   

 

 Ook in 2017 is Muziekids gekozen als goed doel tijdens het LIVE2000 event, waar geld 

werd opgehaald tijdens de ludieke ‘Bad-eendjesrace’ en Top2000 Bingo. 

 

  
 

 Kiwanis Club Almere heeft een cheque van 890 euro overhandigd t.b.v. de Ali B 

Muziekids Studio. 

 

 Muziekids was dit jaar aanwezig op de Internationaal Therapeutbeurs in Expo Houten. 

Muziekids vriend Prof. Erik Scherder gaf daar een lezing over de kracht van muziek 

waarvan de opbrengst van de entreekaarten voor Muziekids was. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 De Rotary Club Huizen organiseerde in 2017 in de Haven van Huizen, het derde ´VIS 

Festijn´. Muziekids was een van de goede doelen en kreeg een cheque van 5.000 euro 

overhandigd. 

 
 

 Dat steeds meer mensen leuke dingen verzinnen om Muziekids financieel te steunen 

blijkt ook weer uit het feit dat tijdens de opening van Jachthaven Dijkzicht, geld voor 

Muziekids werd gevraagd i.p.v. kadootjes of bloemen. Dit bracht ook al weer 1.420 euro 

op. 

 

 FanTube is een platform waar bekende Nederlanders, middels het inspreken van 

persoonlijke berichten, geld ophalen voor hun goede doel. Armin van Buuren is gestart 

middels dit leuke idee om zo Muziekids te steunen. 

 

 Basisschool de Triangel in Gouda is de eerste school in 2017 geweest die specifiek 

voor de Armin van Buuren Muziekids Studio geld ophaalde om zo hun zieke 

leeftijdsgenootjes te steunen. De cheque met 1.519,95 komt bijzonder goed van pas 

omdat er binnenkort gestart wordt met de bouw van deze Muziekids Studio. 

 
 

 Castricum’s Got Talent. Deze talentshow t.b.v. de Nick&Simon Muziekids Studio in het 

RKZ Beverwijk, bracht maar liefst 5.000 euro in het laatje. 

 

 

 

https://www.rotary.nl/huizennh/


  

  

  

 AFROJACK heeft in februari 2017 een show voor kinderen georganiseerd in 

Monkeytown in zijn geboorteplaats Spijkenisse. Op deze voor de kinderen unieke dag 

heeft hij alle opbrengsten van de dag aan Muziekids geschonken. 

 
 

 Noorderjam Groningen haalde 911,65 euro op t.b.v. Muziekids. 

 

   

Lopende zaken/in onderhandeling :  

• Fondsen/sponsorwerving/subsidieaanvragen in iedere plaats waar zich een Muziekids 

Studio bevindt..  

• Presentaties bij Kiwanis, Rotary en Lions clubs.  

• Signeren van Muziekids gitaren voor veilingen.  

• Er worden sponsors gezocht voor de bouw en realisatie van de Armin van Buuren 

Muziekids Studio in het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht en de 

Nick & Simon Muziekids Studio in het  

RKZ/Brandwondencentrum te Beverwijk, signeren Muziekids gitaren / Nationale & 

Internationale artiesten voor veilingen.  

Er wordt actief gezocht naar sponsoren/’Vrienden’ van Muziekids om te zorgen dat 

iedere Muziekids Studio naar behoren ‘On Air’ kan blijven. 

 

  



  

  

  

Lopende zaken en in de planning :  

• Realisatie en opening Armin van Buuren Muziekids Studio in het Prinses Maxima 

Centrum voor kinderoncologie te Utrecht. 

• Acties op scholen, bedrijfsleven, sportclubs, businessclubs in Almere  Acties op scholen, 

bedrijfsleven, sportclubs, businessclubs in Utrecht e.o.  

• Acties vanuit en met FC Utrecht. 

• Actie Frank Wentink met 12 restaurants. 

• Acties op scholen, bedrijfsleven, sportclubs, businessclubs in Almere  Acties op scholen, 

bedrijfsleven, sportclubs, businessclubs in Beverwijk e.o.  

• Benefietavond in Tilburg, plus viering 4-jarig bestaan.  

• Ten behoeve van alle Muziekids Studio’s zullen er lokaal, waar de studio gevestigd is, 

diverse acties opgezet en uitgevoerd worden.  

• De Week Van Muziekids die om het jaar terug zal keren om de stichting zelf financieel te 

ondersteunen.  

• De Open Studio Dagen met openstelling van de Alticomtoren. 

• Vrouwen- en algemene Golftoernooien, startend in Eindhoven en daarna landelijk 

uitzetten.  

• Wetenschappelijk onderzoek in de Muziekids Studio te Tilburg, aanvraag loopt.  

• Muziekids Magazine, 2e editie, hier wordt over nagedacht. In dit magazine zullen 

voornamelijk de kinderen, ouders en artsen aan het woord komen. 

• Aansluiten bij loterijen zoals bv de Vriendenloterij e.d. 

• Sena artiesten. Er zal een aanvraag ingediend worden om zo onze troubadours te 

bekostigen, dit zijn natuurlijk ook artiesten die op deze manier positief ingezet kunnen 

worden. 

• 1 juni is het ‘de Dag van het Kind’, Muziekids gaat daar een mooi concept voor maken. 

 

 

                         

 


