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Het jaar 2019 waar we trots op mogen zijn.
De vele acties die voor onze stichting zijn gehouden, van o.a. scholen, hardloopwedstrijden, Rotary, Kiwanis, Ronde 
Tafels tot een Nationale Bovag autowasdag. Een feest op het marktterrein in Hilversum en niet te vergeten, als kers 
op de taart ons eigen 10-jarig bestaan met de feestavond die door Frank Wentink & Forno was georganiseerd in 
Aalsmeer. Op deze avond hadden wij ook de kans om al onze studioleiders en vrijwilligers in het zonnetje te zetten. 
Ook werd er d.m.v. een veiling en loterij nog geld opgehaald. 

Het was ook een jaar van aanscherpen van onze doelstellingen, missie, visie en van kostenbesparende 
maatregelen. Maar ook van verruiming van openingstijden van de studio’s, meer uren troubadouren, meer 
besteed aan opleidingen van medewerkers, o.a. nieuwe troubadours. Kortom maatregelen en activiteiten die gaan 
zorgen dat onze stichting niet alleen maar een goede fundering heeft maar dat alles nu ook klaar is om verder te 
groeien, zowel in het aantal studio’s als de bestedingen aan de doestelling.
Hieraan wordt ook hard gewerkt door ons nieuwe bestuur en alle mensen van kantoor zoals Monica, Hans en Dick; 
trouwe medewerkers van het eerste uur en heel veel andere partijen die ons zowel scherp houden als 
ondersteunen, financieel of met het maken van plannen. Ik ben oprecht trots op al die mensen.
Ik vergeet ook absoluut niet de mensen op de werkvloer, de studioleiders en hun vrijwilligers. 
Per slot van rekening zijn zij het die dagelijks ons succes tonen door de kinderen in onze studio’s te begeleiden met 
muziek maken en hen zo plezier en afleiding bieden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis, toch een vervelende tijd 
in hun jonge leven. 

Dan de vooruitblik voor 2020:
Natuurlijk had ik al beschreven dat we minsten 60% meer sponsorgelden zouden incasseren en dat we volop met 
nieuwe ziekenhuislocaties zouden gaan starten.
Nu weten we inmiddels wat voor jaar 2020 tot nu toe is geworden en nog steeds is, we zitten nog midden in de 
Covid19 periode.
We worden gelukkig goed ondersteund door de overheid. Het betalen van de lonen is in ieder geval geborgd, maar 
wat een ongelofelijke vreemde periode. Wel hebben wij allemaal gedeelde smart omdat de hele wereld hierdoor 
getroffen is.
Alle beloofde en verwachte inkomsten zijn gereduceerd tot nul en dat doet oprecht zeer. Echter geeft de veer-
kracht van onze mensen ons volop hoop en kracht zodat we er goed uit gaan komen, misschien zelfs wel sterker 
omdat wij nog meer gericht zijn op het binnenhalen van gelden en sponsors.
‘Anders denken’ was ons al niet vreemd - dat hebben we ruimschoots bewezen met de oprichting van onze sticht-
ing (nergens op de wereld bestaat er een dergelijke formule) - dus dat kunnen we samen. Daardoor zijn we nóg 
harder gaan werken aan onze basis, zo zijn we druk bezig met het opzetten van de juiste marketing, plan van aan-
pak en een strategisch plan. Hierdoor kunnen we gaan groeien tot een sterke landelijke organisatie.
Momenteel zijn er 8 ziekenhuizen die ons concept willen ontvangen, t.w.:
- Spaarne Gasthuis te Haarlem
- Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam
- WKZ te Utrecht
- Juliana Kinderziekenhuis te Den Haag
- Isala Ziekenhuis te Zwolle
- Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
- Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder
- Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
Dus ook in deze ongelooflijk vervelende periode, met name in de zorg, is er veel vraag naar onze ‘muzikale 
pleister-formule’.
Rest mij nog u te vragen om ons financieel, of door opgezette acties, te gaan steunen.
De kids in de ziekenhuizen zijn u alvast erg dankbaar.

   



Reacties uit het Muziekids Studio gastenboek

In dit jaarverslag geven wij een inkijkje in onze Muziekids Studio gastenboek. 
Patiëntjes/ kinderen maar ook ouders kunnen hun ervaringen kwijt in het Muziekids Studio gastenboek.
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Wat begon als een klein idee is uitgegroeid tot een volwaardige stichting met een duidelijke toegevoegde waarde in 
de gezondheidszorg voor jonge patiëntjes in ziekenhuizen en zorginstellingen. In de afgelopen 10 jaar heeft 
Muziekids keihard gewerkt om zieke kinderen in ziekenhuizen en zorginstellingen ontspanning en afleiding te geven 
middels het samen maken en/of samen beleven van muziek.  

Muziekids doet dit door nieuwe Muziekids Studio’s te openen in ziekenhuizen en zorginstellingen maar ook door 
haar diensten te vernieuwen en uit te breiden met Muziekids Pop-Up Studio’s, voor als er géén permanente 
Muziekids Studioruimte beschikbaar is in het ziekenhuis. En voor de zieke kinderen die niet naar een Muziekids 
Studio of Muziekids Pop-Up Studio kunnen komen zijn er de Muziekids Troubadours. De Muziekids Troubadours 
komt aan bed van de patiëntjes zodat Muziekids hen ook middels muziek afleiding en ontspanning kunnen bieden.

Voor de ziekenhuizen en zorginstellingen die kennis willen maken met wat muziek voor hun jonge patiëntjes kan 
betekenen heeft Muziekids de Muziekids Troubadours-Op-Reis formule bedacht. Muziekids komt dan in overleg een 
afgesproken periode langs op de verschillende kinderafdelingen in het ziekenhuis of zorginstelling om samen met de 
jonge patiëntjes aan bed of in een daartoe bestemde ruimte muziek te maken.

Ook kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking kunnen terecht bij onze Muziekids Studio in het 
Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis zoals de kinderen van mytylschool Leijburg en revalidatiecentrum Leijburg.

Er zijn nu vijf actieve Muziekids Studio’s te weten De Kinderkliniek in Almere, Tergooi zowel in Blaricum als in 
Hilversum, Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 
in Tilburg. Een aantal Muziekids Studio’s waaronder de Muziekids Studio in het Spaarne Gasthuis in Haarlem is in 
voorbereiding.

Het is geweldig om te zien hoe de gezondheidszorg van Nederland het Muziekids concept omarmt en inziet wat de 
meerwaarde van een permanente Muziekids locatie voor kinderen in het ziekenhuis of zorginstelling is. Ook over de 
Muziekids Troubadour-op-reis is men zeer enthousiast en stromen de aanvragen binnen. 

Meer dan 500.000 zieke kinderen heeft Muziekids ontspanning en afleiding geboden in de afgelopen 10 jaar. En 
het aantal kinderen die wij bereiken met onze Muziekids muziekbelevingsformules groeit elk jaar. Wij hebben vorig 
jaar bijna 45.000 kinderen in totaal mogen ontvangen in onze vijf Muziekids Studio’s. Daar zijn wij trots op maar 
ondanks dit aantal is het nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Per jaar is het aantal klinische opnames van 
jongeren in Nederland zo’n 3,7 miljoen. 

Uiteraard hebben wij dit nooit kunnen doen zonder de inzet van de vele enthousiaste Muziekids vrijwilligers en 
de financiële bijdragen van o.a. fondsen, sponsoren en donateurs. Elk jaar staan we voor de uitdaging om om de 
noodzakelijke financiële ondersteuningen binnen te krijgen om de Muziekids Studio’s “ON AIR” te houden en om 
nieuwe Muziekids locaties te openen om nog méér zieke kinderen te kunnen bereiken. 

Alleen met uw steun kunnen wij dat bereiken. 

 Muziekids bestaat 10 jaar

___________________________________________________________________________________________________

Samen met de talloze enthousisaste vrijwilligers vierde Muziekids haar 10 jarig bestaan. 
___________________________________________________________________________________________________

 WAT HEBBEN WIJ IN DE AFGELOPEN 10 JAAR BEREIKT 
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Alle kinderen van 0 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. Op de klinische afdeling voor prematuur 
geboren kinderen in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (ETZ) zal in 2020 
verder onderzocht worden of Muziekids activiteiten opgestart kunnen worden 
in overleg en naar onderzoek van het UMC Groningen. Ook kunnen in het ETZ 
kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking samen met hun 
begeleider terecht bij onze Muziekids Studio zoals de kinderen van 
Mytylschool Leijburg en Revalidatiecentrum Leijburg in het ETZ.  Zo wordt de 
impact van de Muziekids Studio in het ETZ versterkt.

 VOOR WIE DOEN WE HET?

Muziekids verzorgt muziekbeleving voor patiënten/ kinderen in ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen. Wanneer een ziekenhuis een permanente ruimte beschikbaar stelt voor 
Muziekids, richt Muziekids deze ruimte in als een Muziekids Studio. Patiëntjes die in het 
ziekenhuis verblijven of langskomen voor een behandeling kunnen de Muziekids Studio 
binnenlopen om alléén of samen met hun ouders, broertjes of zusjes Muziek te maken. 
Zo kunnen ze wanneer zíj dat willen, afleiding en plezier 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 getrainde Muziekids Studioleiders met hun 
teams van enthousiaste vrijwilligers.  
Gewerkt wordt aan een Muziekids Online programma waarbij patiëntjes/ kinderen ook 
online contact kunnen hebben met Muziekids en muziek kunnen maken via de Muziekids 
apps, via speciaal door Muziekids gemaakte muziekfilmpjes over bijvoorbeeld hoe je met 
een ukelele overweg kan en via leuke meespeelliedjes etc.   

 WAAR?
Voor zieke kinderen in ziekenhuizen en zorginstellingen waar nog geen Muziekids Studio is gevestigd 
kunnen we sinds de tweede helft van 2019 ook die ontspanning en afleiding bieden door onze Muziekids 
Troubadour-Op-Reis en Muziekids Pop-up Studio’s.  Met Muziekids Troubadour-Op-Reis speelt Muziekids in op 
de vraag of de Muziekids Troubadour muziekbeleving ook in die ziekenhuizen die niet over een permanente 
Muziekids Studio beschikken, wil uitvoeren. 

 WAT DOEN WE?

MUZIEKBELEVING VERZACHT EN HEELT
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 WAAR WILLEN WIJ NAAR TOE?

MUZIEKBELEVING IN ALLE ZIEKENHUIZEN

De visie van Muziekids is aan het eind van 2019 enigszins aangepast om beter aan te sluiten op de urgente behoefte 
aan (kinder)opvang in ziekenhuizen en zorginstellingen.  Ziekenhuizen hebben aangegeven ook een duidelijke 
behoefte te hebben aan opvang voor kinderen die voor een behandeling in het ziekenhuis op bezoek zijn in 
verband met de oplopende wachttijden. Aan Muziekids is gevraagd of wij in die behoefte zouden kunnen voorzien. 
Een dergelijke dienst past uiteraard naadloos in de visie van Muziekids.
De visie van Muziekids is om in alle Nederlandse zorginstellingen muzikale “opvang” te bieden. Zieke kinderen in de 
leeftijdscategorie van 0 tot en met 18 jaar afleiding, ontspanning, plezier en zelfontwikkeling te bieden door muziek 
te kunnen maken en/of te beleven in een veilige permanente ruimte zoals de Muziekids Studio, in een tijdelijk op te 
zetten locatie via de Muziekids Pop-Up Studio, aan hun bed door de Muziekids Troubadours of binnenkort ook online 
en zelfs thuis tussen de dagbehandelingen in via Muziekids Online Studio.

 HOE GAAN WIJ DIT DOEN?

De missie van Stichting Muziekids kan men dan ook als volgt formuleren: het verlenen van opvang en directe zorg 
door het aangenamer maken van het verblijf van patiënten en kinderen tot en met 18 jaar in ziekenhuizen en 
zorginstellingen door middel van muziekbeleving’. 

Dit doen we bij voorkeur door ziekenhuizen en zorginstellingen te voorzien van een permanente, professionele en 
inspirerende ruimte, de Muziekids Studio. Daar waar dit (nog)niet mogelijk is, gebeurt dit door het opzetten van een 
tijdelijke mobiele ruimte de Muziekids Pop-Up, door het inzetten van Muziekids Troubadour-Op-Reis en/of door het 
inzetten van onze Muziekids Online Studio activiteiten die wij medio 2020 zullen opstarten.

Alle kinderen van 0 tot 18 jaar die in deze instellingen behandeld worden óf op bezoek komen en vanzelfsprekend 
hun ouders, broertjes en zusjes zijn welkom. Onder professionele begeleiding van goed opgeleide Muziekids vaste 
medewerkers en vrijwilligers vangen wij die patiëntjes en kinderen op en kunnen ze muziek (leren) spelen en 
muziek beluisteren.  Door de afleiding, ontspanning en het plezier dat zij hebben wordt hun verblijf en/of bezoek 
aangenamer.  Muziekids helpt op deze wijze mee de pijn van opname, verblijf voorafgaand áán of ná de behandeling 
bij de patiëntjes te bestrijden.

 ONS GROTE DOEL?

Het grote en ambitieuze doel van Muziekids is om in de 
komende 10 jaar in elke zorginstelling en ziekenhuis waar 
kinderen verblijven een Muziekids muziekbeleving te 
realiseren bij voorkeur in een permanente ruimte, een 
Muziekids Studio. Dat muziek maken en beleven een vast 
onderdeel is van een zorginstelling en/of ziekenhuis. Elke dag 
werken wij samen met onze Muziekids ambassadeurs en vele 
vrijwilligers bij Muziekids aan dit doel. 

Tim Vreede en Norbert v.d. Berg kinderartsen van de Kinderkliniek Almere

_________________________________________________________________________________________
    “We merken dat het spelen met al die instrumenten een enorme positieve invloed heeft op onze patiëntjes”.

_________________________________________________________________________________________
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Planning voor nieuwe Muziekids Studio’s

SPAARNE GASTHUIS, LOCATIE ZUID
Jaren geleden zijn al een aantal gesprekken gevoerd over een Muziekids Studio in het, toen 
nog Kennemer Gasthuis geheten, ziekenhuis. Door fusie en reorganisaties werd het een en 
ander in de “wachtkamer” gezet en nu enkele jaren later is het toch zover.  In het eerste 
kwartaal van 2020 zal een intentieverklaring getekend worden tussen Muziekids en het 
Spaarne Gasthuis voor een permanente Muziekids Studio.   
Giel Beelen die zich zo hard heeft ingezet dat er een Muziekids Studio moest komen in zijn 
stad Haarlem, mag van ons natuurlijk zijn naam verbinden aan deze Muziekids Studio.
Eind 2020 zullen wij het definitieve ontwerp presenteren aan de directie en Raad van 
Bestuur van het Spaarne Gasthuis. De Muziekids Studio in het Spaarne Gasthuis zal in de hal 
geplaatst worden naast de apotheek en zal ongeveer 48 m2 beslaan.

AMSTERDAM UMC, LOCATIE AMC
Deze locatie wordt ook al regelmatig bezocht door onze Muziekids Troubadours.
Er wordt druk gezocht naar een geschikte plek voor een Muziekids Studio of Pop-up Studio. 
De verwachting is dat medio maart 2020 de volgende stappen kunnen worden gezet.

JULIANA KINDERZIEKENHUIS ( ONDERDEEL VAN HET HAGA ZIEKENHUIS ) IN DEN HAAG
Op initiatief van twee enthousiaste zorgprofessionals van het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) zijn een paar 
gesprekken gestart met een interne werkgroep om de noodzakelijke voorbereidingen voor een Muziekids Studio 
in kaart te brengen.  De planning is om in het eerste kwartaal van 2020 het ontwerp en een uitgewerkte planning 
te kunnen presenteren aan de directie en raad van bestuur van het JKZ.

Muziekids bestaat 10 jaar. Het is dan ook mooi om te zien dat door de positieve ervaringen in de ziekenhuizen 
waar we actief zijn met onze Muziekids Studio’s, steeds meer ziekenhuizen het Muziekids concept omarmen. 
Voor 2020 zijn besprekingen met een aantal ziekenhuizen voor nieuwe nieuwe Muziekids Studio’s in de 
afrondingsfase. 

De bovenstaande geprognotiseerde uitbreidingen voor Muziekids kunnen alleen dan plaatsvinden als er 
voldoende financiële ondersteuning van fondsen, donaties van particulieren en giften vanuit het 
bedrijfsleven hiervoor worden ontvangen. In de loop van 2020 zullen dan ook fondsen worden aangeschreven, 
bedrijven worden benaderd en evenementen worden gehouden om geld op te halen voor het mogelijk maken 
van de hierboven genoemde uitbreidingen.

_________________________________________________________________________________________________
“Muziek is de positieve brandstof van het leven”
_________________________________________________________________________________________________
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Giel Beelen



ONZE DANK AAN AL DIE VRIJWILLIGERS

___________________________________________________________________________________________________

Zonder de inzet van al die vrijwilligers was het voor Stichting Muziekids een onmogelijke taak .
___________________________________________________________________________________________________

 ONZE ORGANISATIE

Muziekids kent een platte organisatiestructuur en een no-nonsense aanpak 
van zaken die moeten worden uitgevoerd. Aan het hoofd sinds 2009 staat 
Robbert de Vos, directeur en oprichter van Muziekids.
Robbert de Vos 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.
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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. 
Giel Beelen heeft zijn naam verbonden aan de nieuwe Muziekids Studio in 
voorbereiding in het Spaarne Gasthuis. 

In de Muziekids Studio’s zelf zijn vaste krachten aanwezig (Studioleiders) en 
vele Muziekids vrijwilligers die het mogelijk maken om elke dag die prestatie 
te leveren die nodig is om onze doelgroep te bedienen.  Muziekids vaste 
krachten en Muziekids vrijwilligers die actief zullen zijn in de ziekenhuizen en 
zorginstellingen worden door Muziekids allereerst gescreend en uitgebreid 
getraind. Daarnaast zijn op het kantoor van Muziekids in Hilversum enkele 
vrijwilligers werkzaam voor ondersteunende diensten. 

Met onze ambities vertaald in gestage uitbreiding van het aantal 
Muziekids Studio’s in de komende jaren, en verdere vergroting van onze 
muziekbelevingsformules zoals Muziekids Pop-Up Studio en Muziekids 
Troubadours-Op-Reis zal het noodzakelijk zijn om niet alleen deze groei 
te managen maar ook de kwaliteit en de continuïteit te waarborgen in de 
operaties. 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.



 Muziekids Jaarverslag 2019|9 

MUZIEKIDS JUBILEUM CONCERT - HILVERSUM

Op 2 juni 2019 hebben wij onze allereerste Muziekids Festival gehouden op het marktplein in Hilversum. 
Muziekids organiseerde deze festival om geld op te halen voor nieuwe Muziekids Studio’s, voor het 
uitbreiden van de Muziekids Troubadour diensten in de diverse ziekenhuizen.
Geweldige artiesten als o.a. Kenny B, Roel van Velzen, Jennie Lena gaven acte de présence. 
Giel Beelen presenteerde de middag. Hieronder een kleine impressie van die dag.



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 sportclubs.

Op de volgende pagina’s hebben wij enkele acties 
opgenomen die in 2019 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 2019 zijn gehouden voor Stichting 
Muziekids.

 VAN GIFTEN AFHANKELIJK

Bovenstaande acties en evenementen door en voor Muziekids zorgen ervoor dat het doel van Muziekids steeds 
bekender wordt bij een groter publiek. 
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MUZIEKIDS AFHANKELIJK VAN DONATIES

“muziek verbindt, geeft je zelfvertrouwen en maakt je blij. Muziekids is een prachtige aanvulling van het 
zorgaanbod”.

kinderarts Olga v.d. Baan
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 Muziekevenementen om Muziekids Studio’s “ON AIR” te houden waren er in 2019 ook volop. 
 Speciale aandacht aan enkele bijzondere muziekmomenten.

 Basischool Berkeloo in Berkel Enschot (Brabant)

Basisschool Berkeloo, in Berkel-Enschot 
(Brabant) stond een week lang in het teken 
van Stichting Muziekids. Diverse Berkeloo 
vrijwilligers hebben allerlei superleuke 
muzikale activiteiten gedaan met de 
leerlingen. 
Daardoor konden zij óók ervaren wat 
muziek zoal met je doet, of kán doen. 
Net als de kinderen/ patiëntjes in onze 
Muziekids Studio’s heeft Iedereen enorm 
genoten van muziek maken!

AME2 Benefiet Concert 
voor Muziekids is een 
muzikaal ‘Goede Doel’ 
initiatief van tweedejaars 
studenten aan de Academie 
voor Muziekeducatie, 
Fontys Tilburg. 
Zij verzorgen de gehele organisatie en ook 
de muzikale invulling van dit fantastische, 
maar liefst anderhalf uur durende, 
verrassingsconcert. 
De Muziekids benefietavond was op 
woensdag 29 mei 2019 in het 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in 
Tilburg én stond in het teken van het 
Eurovisie Songfestival! 
Drie bands spelen de grootste hits die we 
in de afgelopen 50 jaar aan dit Europese 
muziekspektakel hebben overgehouden.
De Fontys School uit Tilburg haalde zo ook 
tijdens een door hun geïnitieerd 
benefietconcert 

  Contour de Reden en Factorium Podiumkunsten

Fontys Tilburg, Academie voor 
Muziekeducatie

Contour de Reden en Factorium 
Podiumkunsten organiseerden nog 
even een concertje in het 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 
en haalde zo geld op voor Muziekids 
Studio Tilburg. 
Aan het muzikaal gevarieerde 
programma, werken enthousiast 
mee het Kinderkoor Muziekbende en 
Tienerkoor Songbirds.
Beide koren staan onder leiding 
van zangdocente Louise Donker van 
Factorium Tilburg.

MUZIEK VOOR MUZIEKIDS



LEERLINGEN STEUNEN MUZIEKIDS

 Met dank aan de vele acties van scholieren om Muziekids op allerlei manieren te ondersteunen. 
 Hieronder een aantal acties van scholieren 

 Wellant College vmbo in Naarden

Het Wellant college vmbo in Naarden 
organiseerde een gezellige 
wintermarkt waarbij ze eigen 
gemaakte producten te koop 
aanboden, of ingekochte producten 
zelf weer doorverkochten. 
De opbrengst van al deze vooral 
smakelijke ´transacties´ kwam 
speciaal ten goede voor de nieuwe 
inrichting van de Muziekids 
Studio van het Merem Heideheuvel.

Leijpark Onderwijscentrum 
VMBO 4-5 leerlingen 
organiseerden voor het vak 
‘Ondernemen’ een Pop-Up Store 
voor één dag. Bij deze Pop-Up 
store verkochten zij verschillende 
leuke pakketten voor jong en oud. 
De Pop-Up store vond plaats in het 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg.
Het Leijpark Team had ervoor gekozen om een deel van 
de opbrengsten te doneren aan Stichting Muziekids. 
Quote: “Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen 
die in het ziekenhuis liggen ondanks hun ziekte toch 
plezier hebben.”

Leijpark Onderwijscentrum vmbo in Tilburg

Vijf leerlingen van het Comenius College Hilversum 
deden onlangs als speciale sociale opdracht voor 
hun school een onderzoek naar wat muziek kan 
doen bij kinderen met kanker. Het was daarom 
heel speciaal dat zij dit met eigen ogen konden 
zien en meemaken in het Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie in Utrecht. 
Marit, Cindy, Ella, Rosalie en 
Rosalie, waren al heel 
enthousiast over Stichting 
Muziekids. Ook vanwege 
hun liefde voor muziek en 
hoeveel muziek voor deze 
kinderen kan betekenen. 

Deze muziekbeleving in 
onze Muziekids Studio in 
het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
in Utrecht werd een enorme ervaring voor de 
meiden. Indrukwekkend was het voor hen zeker, 
maar ze vonden het tegelijkertijd ook bijzonder 
gaaf.

Comenius College in Hilversum

KBS Kameleon in Amersfoort

KBS Kameleon in Amersfoort verraste Stichting 
Muziekids met een actie die de school rond afgelopen 
kerst organiseerde voor hun zieke leeftijdsgenootjes.
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NOTS is TOPS! The Night Of The Stars. Wat een geweldig 
goede muziekavond in het Oostvaarders College.
Speciaal voor ons ‘goede doel’ de Muziekids Studio 
Almere. Opgezet door een prachtige groep van tientallen 
jeugdige en talentvolle muzikanten die er een topavond 
maakten. Een muzikaal succes. Met optredens die ons 
lang zullen bijblijven. Buiging! Zo steunen jonge 
muzikantjes hun zieke leeftijdsgenootjes.

Oostvaarderscollege Almere



 Muziekids Jaarverslag 2019 |13

CellNex (TV Toren) 

Je wordt onderscheiden als Onderneming van 
Almere in 2019 en vervolgens stel je het 
gewonnen bedrag beschikbaar voor de 
Muziekids Studio in De Kinderkliniek. Dat is wat 
TSR Total Sound Reïnforcement deed. Wat een 
prachtig gebaar. 

ONDERNEMERS MET EEN WARM HART VOOR MUZIEKIDS 

 Bagels & Beans - speciale winteraktie

Ook dit jaar ondersteunde Bagels & Beans 
de activiteiten van Muziekids. Klanten van 
Bagels & Beans konden automatisch een 
bedrag doneren aan Muziekids door één van 
de Winter Delights menu van Bagels & beans 
te bestellen. 

 Bovag - Nationale Autowasdag

Bij alle Bovag aangesloten wasstraten werd 
een bedrag per wasbeurt afgedragen. Voor 
elke poetsbeurt die een Bovag-Poetsbedrijf 
uitvoerde droeg de deelnemer 10% van de 
opbrengst af voor het goede doel, Stichting 
Muziekids

Hartverwarmende akties in 2019 van ondernemers voor Muziekids

TSR Total Sound Reïnforcement
Tijdens de Open Studio Dagen, die jaarlijks The Dutch 
Media Week afsluiten was ook CellNex van de partij. 
Vele mensen gingen genieten van het uitzicht. De 
entreegelden van die dag voor de CellNex toren kwam 
ten goede van Stichting Muziekids



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

KIWANIS ALMERE IN ACTIE VOOR MUZIEKIDS STUDIO IN DE KINDERKLINIEK IN ALMERE

PGGM&CO Michael Jacksons Fanclub

Kiwanis Almere gaat de komende jaren de Muziekids Studio in 
De Kinderkliniek in Almere ondersteunen met het binnenhalen van de nodige 
financiën. De maand mei stond in het muzikale teken van het motto ‘Almere voor 
Muziekids’. Horeca-ondernemers, bedrijven, clubs, verenigingen, burgers kwamen in 
actie. Met de opbrengst van de acties konden de openingstijden van de Muziekids 
Studio in DeKinderkliniek in Almere  worden uitgebreid.  

PGGM&CO, de ledenclub voor iedereen die werkt 
of heeft gewerkt in zorg en welzijn bracht
Muziekids onder de aandacht van hun 750.000 
leden en steunde ons met een mooie 
schenking.

Zelfs de Michael Jackson 
Fanclub Nederland bleef niet 
achter wat betreft acties voor 
Muziekids op de 
jaarlijkse 
‘Michael Jackson Global 
Birthday Party’. 
Ter gelegenheid van het 
herdenken van de 
geboortedag van de King of 
Pop. 
Plaats van handeling: 
´Quatre Bras´ in Best. 
Provincie Noord-Brabant 
werd het een geweldige 
feestdag met taart, quiz, 
loterij en dans.

KIWANIS ALMERE
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VERENIGINGEN IN DE WEER VOOR MUZIEKIDS
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 Opmerkelijke acties voor Muziekids kwamen ook aan bod in 2018.

Tijdens de Hilversum City Run, 
hebben de kinderen van Bink 
Kids Run geld  opgehaald ten 
behoeve van de 
Muziekids studio’s in Tergooi 
Blaricum en Merem 
Medische Revalidatie 
(voorheen Heideheuvel).

Beschermheer van onze 
stichting; Burgemeester 
Pieter Broertjes en René Frog-
er, die zijn naam aan beide stu-
dio’s heeft verbonden, gaven 
het startschot.

Dik achttienhonderd Bink 
Schoolkids liepen direct daarna 
enorm hard door Hilversum, 
speciaal voor Muziekids!!

Maxime, een patiëntje uit het 
Prinses Maxima Centrum voor 
kinderoncologie , bedankte ons 
voor de fijne muzikale afleiding, 
tijdens haar langdurige verblijf in 
het ziekenhuis.

Maar dat deed ze niet zonder 
een mooi muzikaal afscheid.
Juist. Op de piano, haar 
lievelingsinstrument!

Ze heeft daarvan zo genoten, 
dat zij spontaan zélf een mooie 
inzamelactie voor 
Muziekids organiseerde.

Goliath Entertainment 
organiseerde een mooi benefiet 
festijn in Molenschot, gemeente 
Gilze en Rijen.
Goliath Entertainment bestond 
namelijk 5 jaar en dat moest 
gevierd worden. 
Samen met maar liefst 14 
bekende artiesten was het een 
geweldige familie & muziek dag 
in Noord-Brabant.
De opbrengst van de 
kaartverkoop werd 
geschonken aan onze Muziekids 
Studio in Tilburg. 

BINK KIDS RUN MAXIME GOLIATH ENTERTAINMENT

BIJZONDERE ACTIES VOOR MUZIEKIDS



ONZE IMPACT

______________________________________________________________________________________________
“onze meiden komen graag op bezoek in de Muziekids Studio en ze zingen en dansen daar. 
Van muziek worden ze vrolijk”.
______________________________________________________________________________________________

Ouder van een patiëntje

Waar ging uw euro naar toe

€ 0,11 
Fondsenwerving

€ 0,24 
Beheer & Administratie

€ 0,65 
Doelstelling

Over het jaar 2019 heeft Muziekids bijna 45.000 patiëntjes/ 
kinderen ontspanning, afleiding en plezier geboden in de vijf 
Muziekids Studio’s en met de Muziekids Troubadour diensten 
in diverse ziekenhuizen.

45.000 patiëntjes/ kinderen totaal in 2019

1500 volwassen patiënten in 2019 In 2019 heeft Muziekids in het Elisabeth-TweeSteden 
Ziekenhuis ook 90 keer op de afdelingen voor 
volwassenen gespeeld. 

5.200 patiëntjes aan bed in 2019 In 2019 heeft Muziekids zo’n 5200 patientjes aan hun bed 
bezocht om samen muziek te maken. In 2019 is de Muziekids 
Troubadour slechts in twee van de vijf Muziekids Studio’s actief 
vanwege het ontbreken van de financiële ruimte om méér 
Muziekids Troubadours uren in te zetten en zodoende méér 
patiëntjes te bereiken in de desbetreffende ziekenhuizen.
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Van elke ontvangen euro ging:
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In 2019 hebben wij onze administratie verder aangescherpt in de allocatie van baten en kosten.

BATEN VAN PARTICULIEREN
Inkomsten uit donaties van particulieren zijn met 31% gestegen ten opzichte van 2018 naar € 22.220 in 2019

BATEN VAN ANDERE ORGANISATIES ZONDER WINSTSTREVEN
De baten zijn gedaald van €275.195 in 2018 naar € 122.592 in het jaar 2019.  
De meeste fondsen dragen bij aan projecten. In 2019 hebben wij géén nieuwe Muziekids Studio’s gerealiseerd, 
dus ook geen bijdragen daarvoor ontvangen.

BATEN VAN BEDRIJVEN
De baten van bedrijven zijn gestegen van € 50.775 in 2018 naar €220.831. 
Dit is het resultaat van de extra inspanning en activiteit op de werving van fondsen bij bedrijven die in 2018 zijn 
opgestart.

SALDO VAN FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Het saldo na financiële baten en lasten is een negatief resultaat van  € 70.730,-- . 
Dit negatieve resultaat is veroorzaakt door 
• verminderde tot verliesgevende resultaten van geplande acties en events.
• kosten van naar voren gehaalde voorbereidende werkzaamheden voor nieuwe studio’s die voor 2020           

gepland stonden, zoals het ontwerpen, de maquettebouw e.d.
• méér kosten gemaakt voor voorbereidende fondsenwerving voor de nieuwe geplande Muziekids Studio’s
• Initiatieven inzake Muziekids Troubadours om die in zoveel mogelijk ziekenhuizen te krijgen
Verder deels verklaarbaar door overlopende posten zoals correcties op belastingen en andere financiële 
verplichtingen.

 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 2019 hebben wij €339.385,-- besteed aan onze doelstelling.

WERVINGSKOSTEN
In 2019 zijn de wervingskosten gestegen ten opzicht van 2018. 
De wervingskosten in 2019 bedragen € 55.462,-- 
De toename is te verklaren doordat wij kosten boekhoudkundig nauwkeuriger zijn gaan toekennen op de betref-
fende kostenplaatsen en doordat we wervingsactiviteiten al zijn opgestart voor de 
geplande nieuwe Muziekids Studio’s in 2020.

KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE
De kosten voor beheer en administratie in 2019 zijn gedaald met bijna 29% gedaald ten opzichte van 2018. In 
2019 is aan beheer en administratiekosten € 125.514,-- uitgegegeven. 

 JAARREKENING 2019
De jaarrekening over 2019 is opgemaakt door accountantskantoor Grant Thornton.

ONZE RESULTATEN



DE TOEKOMST

In het komende jaar zullen wij ons richten op het verder professionaliseren van de 
fondsenwerving. Ook zullen wij onze onze externe communicatie in met name de 
online communicatie kanalen onder de loep nemen en daar waar mogelijk 
verbeteren.

EEN VERDERE PROFESSIONALISERINGSLAG

Het is belangrijk voor Stichting Muziekids om meer inkomsten te genereren vooral nu 
er vijf Muziekids Studio’s actief zijn en andere Muziekids Studio’s op komst zijn. 
Speciale focus zal komen te liggen op het inregelen van activiteiten voor 
fondsenwerving om aan de groeiende vraag van ziekenhuizen voor de Muziekids 
Troubadour-Op-Reis en de Muziekids Pop-up Studio diensten te voldoen. 

MEER INKOMSTEN NOODZAKELIJK VOOR UITBREIDING MUZIEKIDS DIENSTEN

Het meerjarig beleid van Stichting Muziekids kunt u aantreffen in het Muziekids 
beleidsplan 2019-2021.
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“Het is als ouder erg fijn als je kind zonder spanning naar een ziekenhuis gaat. In de Muziekids Studio kunnen ze 
zichzelf zijn en totaal vergeten dat ze naar de dokter moeten”

Ouders van een patiëntje

 “wauw met tranen in mijn ogen 
geluisterd. 

Mijn zoon gaat er komende week ook 
weer van genieten! 

Supergave muziekstudio in het PMC”

Ouder van een patiëntje in het 
Prinses Máxima Centrum voor 

kinderoncologie

MUZIEKIDS MEERJARIG BELEID


