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Bestuursverslag Stichting Muziekids 2021
Het recht op goede gezondheid kun je niet afdwingen.  Het 
recht om kind te kunnen zijn wél. Muziekids, je voelt je steeds 
beter!

Organisatie en bestuur

Stichting Muziekids werkt volgens een bestuursmodel. Robbert de Vos is de 
directeur en oprichter van Stichting Muziekids. De directie geeft richting aan 
de organisatie, zorgt voor het verwerven van de nodige middelen en het be-
steden daarvan en zorgt voor het adequaat functioneren van de organisatie in 
het algemeen. De directie is zowel beleidsinitiërend als beleidsuitvoerend. Het 
bestuur bestaat uit drie personen en houdt toezicht op het besturen door de 
directie, zowel door middel van toezicht vooraf (plannen worden ter  goedkeuring  
voorgelegd) als door toezicht achteraf (het functioneren van Stichting Muziekids 
wordt kritisch gevolgd en zo nodig wordt er ingegrepen). De bevoegdheden van 
de directeur worden omschreven in het directiestatuut.  
De Raad van Advies bestaat uit 13 personen die zich belangeloos inzetten voor 
Stichting Muziekids. 

Samenstelling bestuur:
· W. Pekelharing, Voorzitter
· R.J.A. Martens, Secretaris
· S. Muller, Penningmeester

Muziekids ambassadeurs
Muziekids ambassadeurs zijn muzikanten en DJ’s die hun naam belangeloos aan 
een Muziekids ruimte verbinden. Zo hebben Guus Meeuwis, Armin van Buren, 
Rene Froger en Giel Beelen zich respectievelijk verbonden aan de 
Muziekids ruimte in Tilburg, Utrecht, Hilversum & Blaricum en het Spaarne Gast-
huis.

Muziekids locatiecoördinatoren en vrijwilligers
Op de Muziekids locaties zijn Muziekids locatiecoördinatoren beschikbaar en een 
poule van Muziekids vrijwilligers die het mogelijk maken om elke dag die pres-
tatie te leveren die nodig is om onze doelgroep te bedienen. Muziekids locatie-
coördinatoren en Muziekids vrijwilligers die actief zullen zijn in de ziekenhuizen 
en zorginstellingen worden door Muziekids gescreend en uitgebreid getraind. 
Daarnaast zijn op het kantoor van Muziekids in Hilversum enkele vrijwilligers 
werkzaam voor ondersteunende diensten.



Onze Visie

De visie van Stichting Muziekids is om in alle Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen de 
mogelijkheid te scheppen om aan zieke kinderen afleiding en plezier te bieden door muziek te 
kunnen maken en/of te beleven in een veilige en vrolijk ingerichte vaste ruimte, in een tijdelijk op 
te zetten Muziekids Pop-Up (mobiele) ruimte of aan hun bed via de Muziekids Troubadour.
Maar ook online via onze nieuwe Muziekids Online omgeving.

Onze Missie

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

Onze ambitieuze doel

Het grote en ambitieuze doel van Muziekids is om in elke zorginstelling en ziekenhuis waar kin-
deren verblijven een Muziekids ruimte te realiseren. Dat muziek maken en beleven in een perma-
nente en vrolijke ontspanningsruimte een vast onderdeel is van een zorginstelling en ziekenhuis. 
Elke dag werken wij en samen met vrijwilligers aan dit doel. Wij ervaren veel vertrouwen van 
mensen die Muziekids willen helpen.
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Activiteiten verslagjaar

Onze ambities om het aantal Muziekids ruimtes in ziekenhuizen 
in de komende jaren uit te breiden heeft door de Covid19 pan-
demie vertraging opgelopen. Wij zijn er trots op dat wij naast de 
eerder gecommuniceerde doelstellingen ons hebben geconcen-
treerd op wat mogelijk is. 

Zo hebben wij meer gebruik gemaakt van Muziekids 
Troubadours en hebben wij Muziekids Online gelanceerd. Hier-
door hebben wij tijdens de Covid19 pandemie (ondanks de be-
perkende maatregelen) de kinderen kunnen bereiken met onze 
activiteiten. Met Muziekids Online hebben patiënten 24/7 online 
toegang tot  een reeks van Muziek apps, video’s  en muziekspel-
letjes. Via mobiel,  tablet of laptop zijn de 
patiënten met Muziekids verbonden en kan er  op afstand mu-
ziek gemaakt worden.  Muziekids heeft specifieke muziekinstru-
mentenpakketten samengesteld voor Muziekids Online.

Eind 2021 is Muziekids landelijk actief in 19 ziekenhuizen. In 5 
ziekenhuizen is een permanente Muziekids ruimte toegankelijk 
voor patiënten en hun vrienden en familie.  
Wij zullen ons blijvend inzetten voor verdere vergroting van 
onze muziekbelevingsformules zoals Muziekids Pop-Up, vaste 
Muziekids ruimtes, Muziekids Troubadours en Muziekids 
Online. Het zal de komende tijd  echter noodzakelijk zijn om niet 
alleen onze groei (ambities) te managen maar ook de kwaliteit 
en de continuïteit te waarborgen in de organisatie. 

Door de Covid19 pandemie hebben wij meerdere events niet 
kunnen uitvoeren en zijn de inkomsten uit events verminderd
De gemiste inkomsten en de vaste uitgaven voor het uitvoeren 
van onze Muziekbelevingsdiensten hebben ons erop gewezen 
dat wij meer moeten investeren in de weerbaarheid van onze 
organisatie. Wij voelen hierin verantwoording naar onze dona-
teurs, sponsoren en vooral naar onze doelgroep toe, de kinderen 
in het ziekenhuis.

Resultaat activiteiten

Stichting Muziekids ontvangt donaties en sponsoring van 
particulieren, bedrijven en fondsen om haar doelstellingen te 
verwezenlijken. In 2021 hebben wij EUR 71.050 ontvangen van 
particulieren, EUR 19.804 van bedrijven en EUR 545.652 van 
fondsen.  De stichting heeft een herwaardering van instrumen-
ten doorgevoerd ad EUR 265.000 en heeft nog EUR 178.000 
aan te ontvangen donaties openstaan. 

Het lukt Stichting Muziekids goed om mensen enthousiast te 
maken voor haar doelstellingen, maar moet opnieuw constate-
ren dat het niet mogelijk is geweest om voldoende schenkingen 
te ontvangen om al haar ambities te realiseren. Versteviging 
van het draagvlak en borging van de continuïteit van Stichting 
Muziekids blijft daarom een belangrijk uitgangspunt. 
Wij zullen ons verder richten op het verduurzamen van onze 
organisatie, het werven van structurele particuliere donateurs 
alsook het werven van meerjarige financiële ondersteuning door 
bedrjven. Daarnaast zullen wij ons onverminderd inzetten op het 
aanschrijven van fondsen om onze doelstellingen te realiseren. 
De samenwerking met ziekenhuizen in het gezamenlijk werven 
van de benodigde gelden voor de projecten is hierbij ook cuciaal.

Optimale besteding van middelen
Naast de hoofddoelstelling houdt Muziekids zich bezig met het 
werven van fondsen om activiteiten en studio’s  te kunnen finan-
cieren. Uitgangspunt voor de fondsenwerving zijn de richtlijnen 
van Goede Doelen Nederland en de CBF-erkenningsregeling. De 
totale uitgaven waren EUR 388.236. 

Meerjarenbeleidsplan 
Het meerjarenbeleidsplan zal voor de jaren 2022- 2024 
opnieuw worden opgesteld (inclusief meerjarenraming). De 
beleidsdoelen en de financiële kaders geven richting voor de 
komende jaren. 
Deze activiteiten vertalen zich in organisatiedoelstellingen voor 
ieder kalenderjaar en in werkplannen voor de coördinatie en uit-
voering van projecten. Op financieel gebied krijgen de plannen 
vorm in een jaarbegroting.
Het meerjarenbeleidsplan geeft richting. Door de sterke groei 
van Stichting Muziekids worden in de huidige situatie met name 
gelden geworven voor het jaar waarin ook de daadwerkelijke 
uitvoering gerealiseerd wordt. Dit zorgt ervoor dat er keuzes 
gemaakt moeten worden of dat er ingegrepen moet worden in 
projecten en diensten wanneer de financiering niet rond komt. 
Wij vinden deze ad-hoc situatie onwenselijk, om deze reden 
werken wij met een toe naar een consistent beleid en naar 
duurzame relaties met de ziekenhuizen, (particuliere) donateurs 
en fondsen. 

Beleid ten aanzien van de continuïteitsreserve
De continuiteitsreserve is bedoeld voor de situatie dat de inkom-
sten onverhoopt tegenvallen, terwijl de vaste kosten nog voor 
een bepaalde periode zullen doorlopen vanwege bestaande ver-
plichtingen. Tijdens de Covid 19 pandemie is Stichting Muzieki-
ds erop gewezen dat het noodzakelijk is een continuïteitsreserve 
aan te leggen. De gewenste omvang van de continuïteitsreserve 
wordt in 2022 berekend conform de rekenmethodiek uit de 
richtlijn van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). 

CBF en ANBI
Stichting Muziekids is door het CBF erkend als een Erkend 
Goed Doel. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een 
onafhankelijke organisatie die fondsenwervende organisaties 
monitort. Het belangrijkste doel van het CBF is het bewerk-
stellingen van betrouwbare fondsenwerving en uitgaven van 
goede doelen. Ook het geven van transparante informatie over 
fondsenwervende instellingen aan het Nederlandse publiek en 
de regering zijn essentieel. Daarnaast is Stichting Muziekids 
aangemerkt als ANBI-instelling. Hierdoor zijn giften Muziekids, 
binnen de geldende regels, fiscaal aftrekbaar.

Goede Doelen Nederland
Stichting Muziekids is lid van Goede Doelen Nederland (de bran-
cheorganisatie van erkende en in Nederland gevestigde goede 
































