
JAARVERSLAG 2018

Stichting Muziekids 
Koninginneweg 78
1211 AT Hilversum
Tel. 035-6472083
Email info@muziekids.nl
KVK: 32156118

www.muziekids.nl

www.muziekids.nl


Het jaar 2018 was weer een bijzonder jaar. 

Als eerste hebben wij in september onze vijfde Muziekids Studio weten te realiseren dankzij de 
vele donaties en de onvermoeibare inzet van vrijwilligers, alsook dankzij de hulp van directie en 
personeel van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Ons kantoor is verhuisd naar het Mediapark in Hilversum. Dat was nodig om al onze activiteiten 
onder één dak te kunnen vestigen en zodoende effectiever te werk te kunnen gaan. 

Er zijn drie nieuwe bestuursleden aan het eind van het jaar toegetreden, mede om actief mee te 
helpen bij de groei van de stichting. Wij zullen samen bouwen aan ‘vaste’ donateurs onder de 
noemer van ‘Vrienden van Muziekids’ om een meer permanente inkomstenbron te realiseren. 

Voor de Muziekids activiteiten en uitbreiding van de Muziekids Studio’s in andere ziekenhuizen en 
zorginstellingen ligt de nadruk in de komende jaren op verdere professionalisering van de 
organisatie en groei van inkomsten.

Steeds meer organisaties ondersteunen onze ambitie en 
onze missie op allerlei fronten. 

Dat geeft ons het nodige vertrouwen voor de toekomst 
en financiële armslag om onze bestaande Muziekids 
Studio’s “ON AIR” te houden en als de mogelijkheid er is, 
het aantal Muziekids Studio’s te verdubbelen. Via onze 
twee nieuwe diensten, de Muziekids Troubadours en de 
Muziekids Pop-up Studio’s zullen wij ook meer kinderen 
bereiken in ziekenhuizen of zorginstellingen. 

Dit ter voorbereiding van een permanente Muziekids 
Studio.

Met uw hulp en financiële steun zijn wij bijzonder blij, 
want de patiëntjes in onze ziekenhuizen verdienen het.
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Muziekids Studio in Utrecht
Op 4 september 2018 is onder grote media aandacht,  de Muziekids Studio in het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie te Utrecht, geopend door de wereldbekende DJ Armin van Buuren. Dit is 
alweer de vijfde Muziekids Studio in het bijna 10-jarige bestaan van Stichting Muziekids.
Door een bijzondere donatie bevindt zich zelfs in deze prachtige nieuwe studio een tv opname gedeelte. 
Jongeren kunnen hier hun eigen videoclip opnemen en de kinderen die vanwege hun behandeling niet 
naar de studio kunnen komen, kunnen binnenkort via het intranet van het ziekenhuis meegenieten van 
wat er zich allemaal in de studio afspeelt. In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is ook 
voor het eerst de Muziekids Troubadours geïntroduceerd. Met de Muziekids Troubadours, gaan we langs 
de bedden van de zieke kinderen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. 
Zo kunnen we ook hen die muziekbeleving als afleiding en ontspanning geven.

Muziekids Studio in Tilburg
Dankzij de diverse sponsoren is de Muziekids Studio in Tilburg nu 365 dagen in het jaar voor de kinderen 
geopend. Dat is geweldig, zeker omdat patiëntjes en hun bezoekers zich in de weekenden en tijdens feest-
dagen zich vaak vervelen; Zeker wanneer er geen artsenbezoeken of behandelingen op de agenda staan, 
dan duurt een dag in het ziekenhuis zonder afleiding voor de kinderen erg lang.

Muziekids Studio in Almere
De Muziekids Studio in Almere is in 2018 nu 5 dagdelen in de week geopend. Ons doelstelling is om 7 
dagen in de week ook open te kunnen zijn voor de kinderen die hier verblijven. 
Gezien de drukte van deze Muziekids Studio met  dagelijkse bezoekersaantallen van 60 - 80 kinderen per 
dagdeel is het zeer wenselijk om daar 5 hele dagen geopend te kunnen zijn.

Muziekids Studio in Blaricum
In Blaricum is de Muziekids Studio in het Tergooi ziekenhuis door de aanstaande verhuizing van de 
kinderafdeling naar Tergooi Hilversum slechts nog beperkt open. 

Muziekids Studio in Hilversum
In het Merem behandelcentrum (voormalig Heideheuvel) in Hilversum waar uitsluitend jonge patiëntjes 
langdurig - van vijf weken tot zelfs drie maanden - verblijven kunnen de kinderen zelfs ook muzieklessen 
krijgen. Ook hier staan grote veranderingen voor de deur. Het Merem Behandelcentra zal verhuizen naar 
het terrein waar straks ook het nieuwe Tergooi ziekenhuis Hilversum zich zal vestigen.

In totaal hebben wij zo’n 27.000 kinderen in 2018 mogen ontvangen in de bovenstaande vijf Muziekids 
Studio’s. Ondanks dit mooie aantal is dit slechts een druppel op de gloeiende plaat want jaarlijks telt het 
aantal klinische opnames voor jongeren zo’n 3.700.000. (Bron: CBS 2017) 

EVEN ONTSPANNING EN AFLEIDING

___________________________________________________________________________________________________

Professor Gert Jan Kaspers, VUmc Amsterdam 

“Muziek is ontspanning en dat is iets waar zieke Kinderen in een ziekenhuis behoefte aan hebben.  Muziekids is uniek en 
zorgt dat kinderen even het ziekenhuis  vergeten. Dat is belangrijk voor ze en kan zelfs bijdragen aan een sneller herstel”. 
___________________________________________________________________________________________________

 WAT HEBBEN WIJ IN 2018 BEREIKT?
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MUZIEKBELEVING VERZACHT EN HEELT

Muziekids faciliteert kinderen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen om muziek te kunnen maken en 
of beluisteren middels permanente Muziekids Studio’s of Muziekids Pop-Up Studio’s. Zodat zij, wanneer 
zíj dat willen, afleiding en plezier kunnen beleven met muziek, waardoor zij hun zorgen, pijn, verdriet en 
gemis van thuis even kunnen vergeten en weer kind kunnen zijn in plaats van patiënt. Voor de kinderen 
die te ziek zijn of anderszins niet naar de studio kunnen of mogen komen, zijn er de Muziekids troubadours 
die bij hen aan bed langskomen om samen muziek te maken. Zo kunnen wij hén ook afleiding en plezier 
bieden.  Onze Muziekids Studio’s zijn in overleg met de zorginstelling meestal 7 dagen in de week geopend 
en is er altijd professionele begeleiding door onze Muziekids studioleiders met hun teams van musicerende 
vrijwilligers.

 VOOR WIE DOEN WE HET?

Alle kinderen van 6 tot 18 jaar die in een zorginstelling of ziekenhuis verblijven of bezoeken. Ook familie en 
andere bezoekers van de jeugdige patiënten zijn welkom om samen met hun zieke broer, zus, neef, nicht, 
vriend, vriendin muziek te maken.

 WAAR?

Voor zieke kinderen in ziekenhuizen en zorginstellingen waar nog geen Muziekids Studio is gevestigd 
kunnen we vanaf medio 2019 ook die ontspanning en afleiding bieden door onze Muziekids Troubadours 
en Muziekids Pop-up Studio’s. 

 WAT DOEN WE?

___________________________________________________________________________________________________

Prof.dr. Erik Scherder, neuropsycholoog

Muziek is een geweldige prikkel en verrijking voor het brein van jongeren. Muziek maken of beluisteren verlaagt het 
stressniveau wat het genezingsproces kan bevorderen”.
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

Annet Haneman Meijer:
“Jullie ook heel erg bedankt dat dit er is en dat we hier zo gebruik 

van kunnen maken! “We moesten na de echo even wachten op een 
gesprek met de oncoloog en zaten even in de hal te wachten. 

Ik heb een aantal keren kinderen horen vragen wanneer ze naar de 
Muziekids mochten! Zó fijn dat de kids hier ff lekker kunnen 

ontspannen en zichzelf kunnen zijn!”

_________________________________________________________
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 WAAR WILLEN WIJ NAAR TOE?

MUZIEKBELEVING IN ALLE ZIEKENHUIZEN

___________________________________________________________________________________________________

Norbert van den Berg  & Tim Vreede, kinderartsen van DeKinderkliniek in Almere

Vanaf de opening van ons nieuwe pand hebben we ervoor gekozen om een stukje van onze ruimte, naast de wachtkamer, 
af te staan voor een echte Muziekids Studio. Dat bleek een succes te zijn! Sinds de opening van de deze studio moeten wij 
heel vaak op zoek naar onze patiëntjes…. Ze zijn gelukkig niet verdwenen, maar zijn heerlijk muziek aan het maken in de 
studio! Ze kijken best wel even sip als zij met ons mee moeten, maar we kunnen hen direct geruststellen door te zeggen 
dat zij na hun afspraak weer terug mogen naar de studio. Wij merken dat het spelen met de muziekinstrumenten een 
enorme positieve invloed heeft op het welbevinden van de patiënten. Ze zijn afgeleid, rustig en voelen zich op hun gemak. 
Ze krijgen een positieve ervaring mee en dat is echt aanvullend op onze zorg. We zouden niet meer zonder willen!”
___________________________________________________________________________________________________

De visie van Stichting Muziekids is om in alle Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen de mogelijkheid 
te scheppen om aan zieke kinderen tot de leeftijd van 18 jaar afleiding en plezier te bieden door muziek te 
kunnen maken en/of te beleven.

 HOE GAAN WIJ DIT DOEN?

De missie van Stichting Muziekids is het ‘aangenamer maken van 
het verblijf van kinderen in ziekenhuizen en zorginstellingen door 
middel van muziekbeleving’. 

Dit doen we door ziekenhuizen en zorginstellingen te voorzien van 
een vaste beschikbare, professionele en inspirerende ruimte, de 
Muziekids Studio. Daar waar dit (nog)niet mogelijk is, gebeurt dit 
door het opzetten van tijdelijke Muziekids Pop-Up Studio en/ of 
door het inzetten van Muziekids Troubadours.  

Alle kinderen van 6 tot 18 jaar die in deze instellingen behandeld 
worden of op bezoek komen en vanzelfsprekend hun ouders zijn 
welkom. Onder professionele begeleiding van de Muziekids 
studioleider kunnen de kinderen muziek (leren) spelen en/ of 
beluisteren. Door de afleiding en het plezier dat zij hebben zorgen 
wij er ook voor dat hun verblijf wat aangenamer wordt.

 ONS GROTE DOEL?

Het grote en ambitieuze doel van Muziekids is om binnen de komende 10 jaar in elke zorginstelling en 
ziekenhuis waar kinderen verblijven een Muziekids Studio te realiseren. Dat muziek maken en beleven in 
een permanente en vrolijke ontspanningsruimte - een Muziekids Studio - een vast onderdeel is van een 
zorginstelling en ziekenhuis. Elke dag werken wij en vele vrijwilligers aan dit doel. 
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TOMELOZE INZET VAN ONZE VRIJWILLIGERS

___________________________________________________________________________________________________

11 professionele Muziekids Studioleiders, 4.957 uren aan inzet door enthousiaste vrijwilligers, een betrokken raad van 
bestuur en een deskundige raad van advies hebben samen met de vele donateurs ervoor gezorgd dat 27.000 kinderen/ 
patiënten op vijf locaties in Nederland even die ontspanning en afleiding genoten door samen muziek te maken en muziek 
te beleven in de Muziekids Studio. 
___________________________________________________________________________________________________

 ONZE ORGANISATIE
Sinds de oprichting in 2009 is Robbert de Vos directeur van Stichting Muziekids. Muziekids kent een platte 
organisatiestructuur en een no-nonsense aanpak van zaken die moeten worden uitgevoerd. 
De directeur staat onder toezicht van het van bestuur bestaande uit drie personen. 
De Raad van Advies bestaat uit 13 personen die zich ook dagelijks belangeloos inzetten voor Muziekids. 

Muziekids staat in het hart van de maatschappij. Steeds meer organisaties en vrijwilligers willen zich ook 
graag inzetten voor Muziekids. 

Muziekids werkt ook vaak met Muziekids ambassadeurs. 
Muziekids ambassadeurs zijn bijvoorbeeld muzikanten die hun naam belangeloos aan een Muziekids 
Studio willen verbinden. Zo hebben Ali B, Guus Meeuwis, Armin van Buren, Rene Froger zich
respectievelijk verbonden aan de Muziekids Studio in Almere, Tilburg, Utrecht en Hilversum & Blaricum.
In de Muziekids Studio’s zelf zijn vaste krachten aanwezig (studioleiders) en vele vrijwilligers die het 
mogelijk maken om elke dag die prestatie te leveren die nodig is om onze doelgroep te bedienen. 
Daarnaast zijn op het kantoor van Muziekids in Hilversum enkele vrijwilligers werkzaam voor 
ondersteunende diensten. 

Met onze ambities vertaald in een voorgenomen verdubbeling van het aantal Muziekids Studio’s in de 
komende jaren, zal het noodzakelijk zijn om niet alleen deze groei te managen maar ook de kwaliteit te 
waarborgen in de operaties.  Cruciale posities in marketing, operaties, fondsenwerving en sponsoring & 
events zullen moeten worden ingevuld door professionals en niet langer meer door vrijwilligers. 
Dit is noodzakelijk vanwege de sterke toename in activiteiten, de stijgende complexiteit op organisatorisch 
gebied en vanzelfsprekend ook de toenemende verantwoordelijkheid naar onze donateurs, sponsoren en 
vooral naar onze doelgroep toe, de kinderen in het ziekenhuis.

_________________________________________________________

Will Pekelharing, voorzitter Raad van Bestuur

“Muziek heeft een helende werking, op jong en oud. 
Muziekids is een geweldig initiatief om kinderen die kort en 
langdurig in een ziekenhuis moeten verblijven de ruimte te 
geven om even niet ziek te zijn en samen met begeleiders en 
andere kinderen muziek te maken.”

_________________________________________________________
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MUZIEKIDS AFHANKELIJK VAN DONATIES

Voor het verwezenlijken van de doelstelling, is Muziekids afhankelijk van fondsen, sponsors, donaties en 
opbrengsten van benefiet evenementen. Hiervoor ontwikkelt Muziekids activiteiten zoals:

• Het voeren van promoties rondom de studio’s (mede door de BN’ers die hun naam aan een 
       Muziekids Studio verbinden) om de plaatselijke bevolking, bedrijven, business- en serviceclubs     
       etc. te motiveren om te doneren of sponsoracties te houden. 

• Het initiëren van fondsenwervingsactiviteiten zoals kleine of grote muziekfestivals en events die 
worden uitgevoerd door samenwerkende evenementenorganisaties. Dit kunnen ook veilingen zijn 
waarbij de opbrengst van de geveilde producten of diensten ten goede komen aan Muziekids.

• Het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met derden om donaties te verwerven, 
bijvoorbeeld met grote bedrijven, serviceclubs zoals de Rotary, Lions, Kiwanis, scholen en sport-
clubs. Muziekids wordt steeds bekender, daardoor komen er meer acties om Muziekids financieel 
te steunen.

Op de volgende pagina’s hebben wij enkele acties opgenomen die in 2018 zijn gehouden om Muziekids 
financieel te ondersteunen. Zonder onrecht te doen aan de vele donateurs kunnen wij helaas in dit 
jaarverslag niet alle acties opnemen die in 2018 zijn gehouden voor Stichting Muziekids.

___________________________________________________________________________________________________

Het is geweldig om te zien hoe bedrijven, scholen, verenigingen het Muziekids concept omarmen en inzien wat de meer-
waarde van een Muziekids Studio voor de kinderen is door allerlei inzamelingsacties te houden. Door hun hulp konden wij 
onze Muziekids Studio’s “ON AIR” houden. 
 ___________________________________________________________________________________________________

 VAN GIFTEN AFHANKELIJK
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Sigrid Vereschildt: 

“Geweldig. Put uit deze ervaring net zoveel kracht, 
geluk en plezier als mijn dochter.”
_____________________________________________



MUZIEK VOOR MUZIEKIDS

 Muziekevenementen om Muziekids Studio’s “ON AIR” te houden waren er in 2018 ook volop. 
Ook speciaal aandacht aan bijzondere muziekmomenten.

 A Different Note Muziekfestival! The TeenZ

Opening Muziekids Studio door Armin van Buren Blackbird zingt lied voor Lieselotte!!

Wat een geweldig muzikaal evenement in een 
fantastische setting. Een unieke omgeving. Een 
schitterende locatie.  Zaterdag 6 oktober was het 
Ouwehands Dierenpark Rhenen het grote toneel 
en tegelijkertijd het enorme podium voor een 
uniek muziekspektakel! Het bedrag op de cheque 
werd nog eens verdubbeld door een bezoeker 
van het evenement die het allemaal zo geweldig 
vond en zo’n mooi doel. Het bedrag gaat speciaal 
naar Muziekids Studio in het Prinses Maxima 
Centrum voor oncologie te Utrecht.

Kerstliedjes klonken melodieus door 
DeKinderkliniek in Almere met de nieuwe nationale 
muzikale tienertalenten ‘The TeenZ’. 
De enthousiaste meiden en jongens zongen op hun 
aanstekelijke en heel uitgebalanceerde wijze, een 
kleurrijk kerstrepertoire waar iedereen volop van 
genoot. Vooral de ‘TeenZ eigen’ draai, interpretatie 
van de bekende klassiekers, was verrassend. Grote 
verrassing was óók, dat de kinderen – de patiëntjes 
– daarna samen met The TeenZ in onze Muziekids 
Studio lekker, gezellig konden ‘muziekmaken’.

De officiële opening op 4 september 2018 van 
de fantastische muziekruimte in het Prinses 
Máxima Centrum te Utrecht was een mooi 
feestje. Samen met stadsburgemeester én 
studiobeschermheer Jan van Zanen, opende 
een trotse Armin de naar hem vernoemde 
muziekstudio. De patiëntjes konden niet 
wachten om met hun muzikale held muziek te 
gaan maken en op de foto te gaan. 
Het waren hartverwarmende momenten voor 
Armin, de kinderen en hun ouders.

Blackbird – Merel Koman – zong bij Giel Beelen in 
de Radio Veronica’s Ochtendshow, een prachtige 
Nederlandstalige song voor Lieselotte.
Lieselotte wordt behandeld in het ETZ Elisabeth 
Tilburg en daar ontdekt én maakt ze zelf fijn 
muziek in onze Muziekids Studio in het ziekenhuis.
het geeft haar veel troost en ontspanning en zelfs 
veel plezier. Het stimuleert haar bij de 
behandelingen die zij moet ondergaan en haar 
verdere herstel.
....“Lieselotte wil dansen, maar haar ziekte gooit 
roet in het eten”. Voor Stichting Muziekids maakte 
Blackbird een prachtig lied over haar.
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Leerlingen van Theehuis T-Berg hebben de volledige 
catering verzorgd tijdens de opening van onze 
Muziekids Studio in Utrecht. Niet alleen hebben 
zij de hapjes verzorgd maar ook gesponsord! Hoe 
geweldig voor deze kids, dat zij het door hen 
‘geleerde’ in de praktijk konden tonen tijdens de 
opening van onze Muziekids Studio in het Prinses 
Maxima Centrum voor oncologie
Het was een hartverwarmend succes.

Leerlingen van de ´Bachelor Docent Muziek´ aan 
Fontys Academie voor Muziekeducatie Tilburg, 
organiseerden een avondconcert in de aula van 
het ETZ speciaal voor onze Muziekids Studio. Ze 
regelden daarbij alles zelf. 
De promotie, kaartverkoop kortom het gehele 
concert. Welnu, het resultaat mocht er zijn. Alles 
werd verrassend goed uitgevoerd en ook heel 
leuk gepresenteerd. Voor de bijna honderd 
concertbezoekers werd het een muzikaal feest 
der herkenning. De kaartverkoop heeft een flink 
bedrag opgeleverd, een fraai bedrag dat ter 
beschikking komt voor de patiëntjes van de 
Muziekids Studio Tilburg.

LEERLINGEN CREATIEF ACTIEF VOOR MUZIEKIDS

 Scholieren zijn creatief actief om Muziekids op allerlei manieren te ondersteunen.  

Griftland College, Soest

Met maar liefst achttien verschillende optredens 
was de jaarlijkse muziekavond van het Oostvaarders 
College in Almere ‘Night Of The Stars’ (NOTS) een 
echt prachtig succes. Het feest werd compleet, door 
de mooie opbrengst voor ons goede doel. Speciaal 
om de vijf dagelijkse middaguren te kunnen 
realiseren van fijn ‘muziekmaken’ in Muziekids 
Studio, DeKinderkliniek in Almere

Oostvaarders College, Almere

Fontys Academie, Muziekeducatie Tilburg

Theehuis T-Berg

AERES Hogeschool Almere
Een prachtige “Christmas Crowdfunding” actie 
bracht een mooi bedrag op voor Muziekids. 
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Tien eindexamenleerlingen van het Griftland 
College sloten onlangs met een live-concert 
hun praktijkgedeelte van het muziekexamen 
af.  Daarbij muzikaal vergezeld door mede 
muziekleerlingen. Met in de pauze de 
mogelijkheid voor de concertbezoekers om 
een kleine bijdrage te schenken voor het 
goede doel, ons Muziekids project. Daartoe 
verkochten de leerlingen allerlei zelfgemaakte 
lekkernijen en met succes want de support 
actie bracht een mooi bedrag op voor 
Stichting Muziekids.



ONDERNEMERS MET EEN WARM HART VOOR MUZIEKIDS 

 Ook in 2018 wordt Muziekids ondersteund door donaties van ondernemers. 

Joost Geboers van Preventief Plaagdier 
Beheersing uit Biest Houtakker, stapte onze 
Muziekids Studio in Tilburg binnen met de 
boodschap, dat hij het prachtig vond dat we met 
muziek maken in de studio zoveel betekenden 
voor patiënten.“ Dit is zo geweldig mooi, dit 
moet blijven”, waren zijn hartelijke woorden.“
Ik ben een kleine ondernemer en ga jullie helpen 
met sponsoring en weet nog niet of ik in een 
keer een bedrag wil sponsoren, of meerdere 
jaren een project wil ondersteunen”. Joost koos 
uiteindelijk ervoor om het financieel mogelijk te 
maken, dat een groep patiënten van Revalidatie  
Centrum Leijpark muzikale workshops in onze 
studio krijgt. En dat voor de periode van 5 jaar. 

Ring-Ring Cycle Velo Love Bike Bagels & Beans

Jooste Geboers, Preventief Plaagdier Beheersing Euroclear

Stichting Muziekids werd onlangs uitgenodigd 
voor de ‘Euroclear  Giving Day 2018’! Ter ere
van hun 50-jarig bestaan, vierde  Euroclear dat 
met het uitreiken van speciale donaties aan
‘Goede Doelen’ die bijzonder werk verrichten in- 
en voor de samenleving. Zoals onze stichting dat 
doet met de Muziekids Studio’s voor de jeugdige 
patiëntjes in de zorgcentra van Nederland. 
Tijdens deze bijeenkomst mochten wij Muziekids 
presenteren aan een select gezelschap, waarna 
wij een werkelijk genereuze gift in ontvangst 
mochten nemen. Een fantastische schenking.

Ring-Ring Cycle Velo Love Bike Fiets startte in 
oktober een mooie actie voor Muziekids. Dat 
onder het lekker pakkende motto 
“Woon en werk je in Almere, dan fiets je toch 
gewoon!” Welnu, het doel voor Almere is 
bereikt. Maar liefst 50.000 kilometer fietsen 
levert onze stichting een fraai bedrag op. 
Geheel bestemd voor een schitterende en 
splinternieuwe DJ-booth voor onze Muziekids 
Studio in Almere.

Hartverwarmend, dit mooie initiatief van Bagels & 
Beans speciaal voor ons goede doel.
Van zaterdag 15 december 2018 tot en met 
woensdag 2 januari 2019 staan er een speciaal 
ontworpen minikerstboompjes op elke tafel in alle 
vestigingen in Nederland
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VERENIGINGEN IN DE WEER VOOR MUZIEKIDS

 Verenigingen die bijzondere acties gehouden hebben om Muziekids financieel te steunen met mooie 
 donaties

 Golfclub Almeerderhout Stichting Vechtplassen Palingrook Commissie

5e Motortoertocht voor het Goede Doel Lions Club Roomley

Golfclub Almeerderhout organiseerde een 
‘crowdfunding’ actie, met een smaakvol diner, 
speciaal voor onze Muziekids Studio gevestigd in 
DeKinderkliniek Almere. 
Het werd een bijzonder hartelijke en succesvolle 
avond voor de organisatie, dat tevens met een 
fraaie opbrengst! 
Hiermee komt ons streven om in onze Studio 
Almere vijf volledige dagen muziek maken te 
realiseren, weer een stukje dichterbij.

Muziekids beleefde een prachtige 1 september 
zaterdag. Stichting Vechtplassen Palingrook 
Commissie (VPC) had onze stichting als het 
´Goede Doel´ op de NK Palingroken 2018 gekozen. 
Deze echt geweldige ‘crowdfunding’ actie voor ons 
goede doel leverde een mooi bedrag op, dat wij – 
enorm dankbaar – van de organisatie in ontvangst 
mochten nemen.

De 5e editie van de Motortoertocht voor het 
Goede Doel op zaterdag 15 en zondag 16 
september in het Brabantse Rijen, is een 
enorm en tevens verrassend, geweldig succes 
geworden. Zo was het leuke ‘Bierfestival’ op 
zaterdag al een enorm succes mede door de 
aanwezigheid van vele Kids, die zich heerlijk 
hebben vermaakt op het event terrein met 
zang en dans, fijne muziekbeleving!  
Deze actie was specifiek t.b.v. Muziekids 
Studio Tilburg

Lions Club Roomley steunt Muziekids Tilburg met 
een groot bedrag waardoor we nu ook tijdens de 
weekenden ‘On Air’  voor de kinderen er kunnen 
zijn. Voor maar liefst twee jaar nog wel. 
Dat is natuurlijk enorm fijn voor alle patiëntjes in 
het ziekenhuis. Gewoon Groots! Als extraatje was 
er voor de Kinderafdeling ook nog een grote 
hoeveelheid speelgoed. Een heel lief initiatief van 
en door Intertoys Tilburg. 
Wat waren de kinderen in het ziekenhuis blij met 
deze mooie presentjes
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BIJZONDERE ACTIES VOOR MUZIEKIDS

 Opmerkelijke acties voor Muziekids kwamen ook aan bod in 2018.

5 december 2018. 
Sinterklaas is jarig. Wat een 
feestelijke dag. 
Vol verrassingen!

In alle Muziekids Studio´s 
werden de kinderen, de 
patiëntjes, getrakteerd op 
prachtig mooie en 
overheerlijke 
chocoladeletters.

Deze smakelijke Sinterklaas 
verrassing kwam van het 
bedrijf ´Greenmotion´ uit 
Heemstede.

Honderden 
chocoladeletters werden 
verzonden naar onze 
Muziekids Studio´s in 
Blaricum, Hilversum, Tilburg, 
Almere en Utrecht.

Giel Beelen en Stichting 
Muziekids slaan de handen 
ineen voor een project 
waarbij zieke kinderen op 
muzikale wijze worden 
verrast. 

Samen met Nederlandse 
artiesten bezoekt Giel jonge 
patiënten in ziekenhuizen 
om te luisteren naar hun 
verhaal. 

Hun ervaringen vormen de 
inspiratie voor een liedje dat 
speciaal voor de kinderen 
wordt geschreven.

Kapper Jeroen Bloemzaad 
van vof KPPRS in Haarlem 
kwam daarbij op een 
bijzonder ‘crowdfunding’ 
idee.

Zijn buurman woont al 27 
jaar naast hem, heeft een 
platenzaak en komt al die 
jaren als klant in zijn 
kapperszaak.

Buurman organiseert tevens 
jaarlijks ‘Record Store Day’, 
een mooi muziek evenement 
met veel live optredens.

Zo ontstond bij Jeroen het 
idee om in zijn kapperszaak 
én op muziek, baarden te 
scheren voor een goed doel.

En daarbij viel de keus op 
Muziekids met de mooie, 
pakkende combi: Muziek Ziek 
Kinderen (Kids). 
Onze stichting ontving dan 
ook een leuk actiebedrag.
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ONZE FINANCIËN

BATEN VAN PARTICULIEREN
Inkomsten uit donaties van particulieren zijn op het eerste oog gedaald van € 28.645 in 2017 naar 
€ 16.937 in 2018. In 2019 verwachten wij dat deze baten sterk zullen stijgen door het oprichten van 
“Vrienden van Muziekids” waarbij particulieren (lees: vrienden) maandelijks of eenmalig direct een 
bedrag kunnen doneren.
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BATEN VAN ANDERE ORGANISATIES ZONDER WINSTSTREVEN
Diverse giften van vermogensfondsen leverden € 275.195 op (tegenover € 110.935 in 2017).  Deze 
sterke stijging komt ook grotendeels door ontvangen gelden van fondsen voor de nieuwe Muziekids 
Studio in Utrecht. 

___________________________________________________________________________________________________

Onze inkomsten zijn in 2018 gestegen met 78% van € 192.705 in 2017 naar € 342.907 in 2018. 
Bijna een verdubbeling van de inkomsten. De totale kosten (voor aftrek financiële baten en lasten) zijn eveneens gestegen 
met 85% van € 179.077 naar € 330.630.  Deze bijzondere stijging van de kosten is grotendeels veroorzaakt door de opening 
van de nieuwe Muziekids Studio, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.
 ___________________________________________________________________________________________________

BATEN VAN BEDRIJVEN
De baten van bedrijven zijn licht gestegen naar € 50.775 in 2018 (tegenover € 43.927 in 2017). 

SALDO VAN FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Het saldo na financiële baten en lasten is € 9.744 in 2018 (voorheen in 2017 € 12.857). 

 INKOMSTEN
Onze inkomsten komen hoofdzakelijk uit fondsenwerving bij particulieren en bedrijven, organisaties 
zonder winststreven en vanuit het saldo financiële baten en lasten.

 UITGAVEN
KOSTEN DOELSTELLINGSWERK
In 2018 is voor  € 141.249 aan doelstellingswerk besteed.  De afschrijvingskosten (€ 17.232) die in de 
jaarrekening zijn verwerkt onder het kopje afschrijvingskosten zijn rechtstreeks toerekenbaar aan de 
doelstelling van de stichting. Daarnaast zijn in voorgaande jaren kosten gemaakt (besteed aan de 
doelstelling) waarvan de btw vooralsnog niet verrekenbaar is gebleken. 
De nagekomen last hieruit bedraagt € 39.778. Deze last is in de jaarrekening meegenomen onder de 
overige bedrijfskosten. Deze lasten zijn ook toerekenbaar aan de doelstelling (maar hebben betrekking 
op voorgaande jaren). Dit resulteert in werkelijk besteed aan doelstelling € 198.259.
WERVINGSKOSTEN
In 2018 is voor  € 20.175 aan wervingskosten geboekt. 

KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE
In 2018 is voor  € 169.206 aan kosten beheer en administratie geboekt. Na correctie afschrijvingskosten 
en overige bedrijfskosten komen de kosten voor beheer en administratie uit op € 112.196.

 JAARREKENING 2018
De jaarrekening over 2018 is opgemaakt door accountantskantoor Grant Thornton.



DE TOEKOMST
___________________________________________________________________________________________________

Nick & Simon, toekomstige naamgevers van de Muziekids Studio in Beverwijk

“Zeker voor kinderen is het niet leuk om in een ziekenhuis te liggen. Wat zou het dan fijn zijn als zij even hun gedachten 
kunnen verzetten en even niet bezig te zijn met hun ziekte of hun kwaal, maar lekker bezig kunnen zijn met het maken of 
beluisteren van muziek. Dus ook wíj zetten ons graag in voor Muziekids’’.
 ___________________________________________________________________________________________________

In het komende jaar zullen wij ons voornamelijk richten op de verdere professionalisering van de 
Muziekids organisatie, het aanschrijven van vermogensfondsen voor financiële ondersteuning en het 
organiseren, faciliteren en coördineren van de vele Muziekids acties in het land.
Ook de oprichting van Vrienden van Muziekids staat voor het komende jaar gepland. 
Daarnaast zal ook onze administratie zodanig aangepast worden om aan de laatste stand van zaken
- volgens de nieuwste CBF reglementen - te voldoen evenals een implementatie van protocollen 
betreffende  integriteit, melding en klachtenafhandeling van grensoverschrijdend gedrag en beveiliging 
persoonsgegevens.

EEN VERDERE PROFESSIONALISERINGSLAG

Het is belangrijk voor Stichting Muziekids om meer inkomsten te genereren vooral nu er vijf Muziekids 
Studio’s actief zijn. Speciale focus zal komen te liggen op het inregelen van activiteiten voor 
fondsenwerving en het uitbreiden van specifieke Muziekids concepten zoals de Muziekids Troubadours 
en de Muziekids Pop-up Studio. Beide concepten dienen om meer kinderen/ patiëntjes te bereiken in 
andere ziekenhuizen en zorginstellingen die (nog) niet over een Muziekids Studio beschikken.

MEER INKOMSTEN

Het meerjarig beleid van Stichting Muziekids kunt u aantreffen in het Muziekids beleidsplan 2019-2021.
In het genoemde beleidsplan treft u ook het budget 2019 aan van Muziekids.

Drs. Erim van Os, kinderarts Rode Kruis 
Ziekenhuis Brandwondencentrum Beverwijk

“Een Muziekstudio in het Rode Kruis 
Ziekenhuis zou hét perfecte instrument zijn 
om onze brandwondenpatiëntjes afleiding 
te bieden tijdens hun opname. Even de 
focus op plezier en muziek maken in plaats 
van bezig zijn met hun eigen ziek zijn.” 
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