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Muziek verbindt, geeft je zelfvertrouwen en maakt je blij.  

Muziekids is een prachtige aanvulling van het zorgaanbod.
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VOORWOORD
In 2021 zagen we als Stichting Muziekids weer enig licht in de duisternis. Het opstarten van 
het vaccinatieprogramma in januari door de overheid en het met horten en stoten versoepelen 
in de maanden daarna van de Covid-19 restricties zorgden ervoor dat onze Muziekids ruimtes in 
de ziekenhuizen weer (gedeeltelijk) open konden voor de patiënten. Ook onze nieuwe activiteit, 
Muziekids Online zorgde ervoor tijdens de “Lockdowns” en (bezoek)restricties, dat we in de 
meeste ziekenhuizen toch de patiënten hebben kunnen bereiken. Ik ben er dan ook trots op 
dat we als team alles op alles hebben gezet om de patiënten niet in de steek te laten.

Niettemin werd ons duidelijk dat ook 2021 een moeilijk jaar zou worden voor de stichting. 
Grote projecten voor nieuwe Muziekids ruimtes werden begrijpelijkerwijs uitgesteld en voor een  
aantal nieuwe Muziekids Troubadour projecten was helaas de financiële ondersteuning niet 
toereikend. We hebben ons in 2021 dan ook voornamelijk gefocust op het kunnen continueren  
van de bestaande Muziekids ruimtes, de Muziekids Troubadour activiteiten en het verder 
vervolmaken van onze nieuwe Muziekids Online dienst.

Uit de vele aanvragen van ziekenhuizen voor onze Muziekbelevingsdiensten en uit de positieve 
reacties van de patiënten, ouders, verplegend personeel en kinderartsen in de ziekenhuizen 
waar wij als stichting actief zijn, kunnen wij opmaken dat wij op de goede weg zijn. Dat we een 
impact hebben met onze muziekbelevingsdiensten.

Samen met het bestuur is vervolgens ook hard gewerkt om de financiële en organisatorische  
condities te verbeteren voor niet alleen groei van de stichting maar vooral ook om de bestaande  
Muziekids activiteiten in de ziekenhuizen te kunnen continueren. Zodat wij als stichting duurzaam 
kunnen groeien en om meer patiënten afleiding, ontspanning en plezier te bieden wat ze hard 
nodig hebben tijdens hun verblijf in een ziekenhuis.

Wij kijken positief naar de toekomst.

In 2022 zullen wij een begin maken met het realiseren van de definitieve projectplannen voor 
de nieuwe Muziekids ruimtes in vier nieuwe ziekenhuizen.  Ook zullen wij bekijken in hoeverre 
wij nieuwe aanvragen voor onze Muziekids Troubadour en Muziekids Online activiteiten kunnen 
inwilligen om nog meer patiënten te kunnen bereiken. Alleen bij voldoende financiële onder- 
steuning is dat mogelijk.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat kunnen waarmaken met uw hulp.

Helpt u mee?

Robbert de Vos
Directeur en initiatiefnemer Stichting Muziekids
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OVER STICHTING 
MUZIEKIDS

Alle kinderen van 0 tot 18 jaar die  
in een zorginstelling of ziekenhuis 
verblijven of bezoeken. 

Ook familie en andere bezoekers  
van de patiënten zijn welkom in de 
Muziekids ruimte om samen met hun 
zieke broer, zus, neef, nicht, vriend, 
vriendin muziek te maken. 

De visie van Muziekids is om in alle 
Nederlandse ziekenhuizen dagelijks  
actief aanwezig te zijn met onze  
Muziekids diensten om zieke kinderen 
in de leeftijdscategorie van 0 tot en 
met 18 jaar afleiding, ontspanning, 
plezier en zelfontwikkeling te kunnen 
bieden door hen muziek te laten  
maken en/of te beleven.  
Zodat muziek maken,  en muziek  
beleven een integraal onderdeel 
wordt voor de kinderen en patiënten  
in het ziekenhuis.

VOOR WIE? WAAR NAAR TOE?WAT DOEN WE? HOE GAAN WE HET DOEN?WAAR? ONS DOEL?
Permanente Muziekids lokaties
Bij voorkeur doen wij dit voor de 
patiënten in een door Muziekids 
ingerichte en permanente ruimte 
in het ziekenhuis zoals in:
• De Kinderkliniek, Almere
• Tergooi, locatie Blaricum
• Merem Medische Revalidatie,  
 Hilversum
• ETZ locatie St. Elisabeth, Tilburg
• Prinses Máxima Centrum voor  
 kinderoncologie, Utrecht

Muziekids Pop-Up
Daar waar dit (nog)niet mogelijk is, 
gebeurt dit door het opzetten van  
een tijdelijke mobiele ruimte de  
‘Muziekids Pop-Up’. 

Muziekids Troubadours
Door het inzetten van Muziekids 
Troubadours bezoeken wij de patiënten 
aan hun bed of in de ‘huiskamers’. 
Muziekids Troubadours zijn actief in:
• Tergooi, locatie Blaricum
• Meren Medische Revalidatie  
 Hilversum
• Elisabeth TweeStedenziekenhuis,  
 locatie St. Elisabeth, Tilburg
• Prinses Máxima Centrum voor  
 kinderoncologie, Utrecht
•  Amsterdam UMC, locatie AMC 

Emma kinderziekenhuis

Muziekids Online
Met Muziekids Online hebben  
patiënten 24/7 online toegang tot  
een reeks van Muziek apps, video’s  
en muziekspelletjes. Via mobiel,  
tablet of laptop zijn de patiëntjes  
met Muziekids verbonden en kan er  
op afstand muziek gemaakt worden. 

Voor Muziekids Online zijn specifieke 
muziekinstrumentenpakketten 
samengesteld.  

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 Muziekids ruimte voor  
de patiënten die in het ziekenhuis 
verblijven en de kinderen die in het 
ziekenhuis op bezoek komen.  
Dat muziek maken en beleven een vast 
onderdeel  is van een zorginstelling 
en/of ziekenhuis.

Muziekids verzorgt muziekbeleving 
voor patiënten in ziekenhuizen en 
andere zorginstellingen. 

Wanneer een ziekenhuis een ruimte 
beschikbaar stelt voor Muziekids,       
tovert Muziekids deze ruimte om  
in een vrolijk aangeklede ruimte.

Patiënten die in het ziekenhuis ver- 
blijven of langskomen voor een  
behandeling, kunnen hier gewoon 
binnenlopen tijdens de openingstijden. 
In het Prinses Máxima Centrum in 
Utrecht is dat 7 dagen per week 
mogelijk. Dat is ook het streven voor 
de andere permanente muziekstudio’s. 
Samen met hun ouders, broertjes en 
of zusjes – of alleen -  muziek maken 
onder begeleiding van Muziekids 
professionals en -vrijwilligers. 

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 langs- 
komen om samen muziek te maken. 

Met Muziekids online kunnen patiënten 
in het ziekenhuis en/of thuis, online 
muziek maken of een instrument be- 
spelen, muziek beleven door Muziekids 
apps, video’s en muziekspelletjes.

Zo kunnen wij hén ook afleiding en 
plezier bieden. 

Om de beoogde visie en ambitie;  
het geven van muzikale afleiding,  
ontspanning, plezier aan patiënten 
van 0 tot 18 jaar die in ziekenhuizen 
verblijven, te realiseren is stichting 
Muziekids niet alleen afhankelijk van 
giften en donaties van fondsinstel-
lingen, bedrijven, scholen, verenigingen,  
business clubs en particulieren.
Stichting Muziekids is ook afhankelijk 
van de inzet van de vele vrijwilligers 
en ambassadeurs.

Mede dankzij financiële ondersteuning 
is Muziekids zelfstandig gegroeid naar 
een organisatie met vijf permanente 
locaties in ziekenhuizen in Utrecht.
Tilburg, Hilversum, Blaricum en Almere 
die jaarlijks aan ongeveer 55.000 
patiënten ontspanning, afleiding, 
plezier en ook zelfontwikkeling biedt.

Daarbovenop is Stichting Muziekids 
ook actief in 19 ziekenhuizen met 
Muziekids Pop-Up, Muziekids  
Troubadour en Muziekids Online. 

In de ziekenhuizen waar Stichting 
Muziekids actief is met muziekbeleving 
wordt Stichting Muziekids beschouwd 
door kinderartsen en zorgmede- 
werkers als een waardevolle partner.  
Een meerwaarde in de zorg voor  
hun patiënten. ZONDER DE 

INZET VAN AL DIE 
VRIJWILLIGERS 
WAS HET VOOR 
STICHTING 
MUZIEKIDS EEN 
ONMOGELIJKE TAAK.
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ONZE IMPACT
“WE MERKEN DAT HET SPELEN OP AL DIE INSTRUMENTEN
EEN ENORME POSITIEVE INVLOED HEEFT OP ONZE PATIËNTJES”.
Aldus Tim Vreede en Norbert v.d. Berg, kinderartsen van De Kinderkliniek Almere

Door de afleiding, ontspanning en het plezier dat zij  
hebben wordt hun verblijf en/of bezoek aangenamer.   
Muziekids helpt op deze wijze ook mee om de stress 
- voor of tijdens opname en verblijf, of b.v. tijdens het 

vervelende ‘prikken’ te verlagen en pijn te verminderen. 

Wij noemen het dan ook logischerwijze 
“Muziek als medicijn”

De kracht van muziek wordt hieronder door Muziekids Troubadour 
Michael verteld. Michael is al drie jaar actief als Muziekids 
Troubadour. Michael is onder meer actief in het Merem Medische 
Revalidatie in Hilversum, in Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag, 
in het Noord West Ziekenhuis, in Alkmaar en in het Isala in Zwolle. 
Hij speelt gitaar, basgitaar, drums, piano, kan zingen en heeft  
20 jaar ervaring in lesgeven. Michael vertelt hieronder over zijn  
Muziekids Troubadour ervaringen in het Merem Medische  
Revalidatie en waarom hij dit werk zo leuk vindt.
Als Muziekids Troubadour bezoek ik op maandag de peuter-
groepen in het Merem Medische revalidatie om met een gitaar 
kinderliedjes te spelen. De peuters die daar verblijven hebben een 
lichamelijk aandoening en gaan naar een dagopvang. In de middag 
vanaf 3 uur bezoek ik groepen tieners die obesitas of een adem- 
haling aandoening hebben. 

Woensdagmiddag zijn de tieners vrij om muziek te komen maken.  
Vaak in de leeftijdscategorie tussen de 15 en 18 jaar.  
In één van die sessies riep een meisje “ik heb zin in karaoke”.  
Gelukkig had ik mijn laptop mee met Muziekids Online met heel 
veel karaoke liedjes er op dus dat kwam goed uit. Ik deed de gor- 
dijnen naar beneden en studiolicht aan. Nu was de vraag wie 
gaat er als eerste. Niemand durfde dus. Toen zei ik weet je wat 
ik ga zo vals zingen zodat iedereen die na mij komt beter is. Ze 
hadden zo gelachen hoe ik het nummer van de “backstreet boys” 
had verpest. Een van de jongens uit de groep zei toen als zij gaat 
ga ik ook. Vervolgens gingen ze met zijn tweeën zingen. Het werd 
een hele leuke middag waar heel veel gezongen werd. Om 5 uur 
wilde niemand weg gaan dus dat was een goed teken.

Muziekids als onderdeel van ontwikkelingsgerichte zorg
Ik geef ook soms muziekles tijdens de middagen, dan leren ze  
iets spelen op een instrument. Zo deden we dat ook met drums. 
Op een middag kwam er een jongen van 17 jaar die nog nooit wat 
met muziek had gedaan.

We begonnen met een basis ritme. Ik vertelde van tevoren dat het  
niet in 1 keer goed hoeft te gaan en dat je hersens het eerst moeten 
verwerken. Maar deze jongen deed het dus in 1 keer goed alsof hij 
het al eerder had gedaan. Ik vroeg nog aan hem is dit echt je eerste 
keer? Ik gaf hem moeilijkere ritmes en ook dat ging hem goed af. 
Een andere jongen uit de groep ging het ook proberen en daar zag 
je dat het normaal is dat het niet in 1 keer lukt. Na een paar keer 
herhalen kon ook hij de basis ritme drummen en was er heel blij 
mee dat het hem toch gelukt was. Uiteindelijk heeft de eerste jon-
gen een drumstel gekocht en gaat thuis verder met drummen.

Een maand geleden kwamen op een middag 2 meiden die heel 
leergierig waren. Ze wilden beide ukelele en drums leren spelen. 
Uiteindelijk konden ze samen een liedje spelen. Het maakte niet  
uit wie wat speelde, ze konden gewoon wisselen van instrument. 
Ze kwamen ook elke keer op de woensdag terug om nog meer  
te leren.

Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Op een middag ver- 
scheen er een meisje van 15 jaar die alleen kwam omdat de 
anderen waren verhinderd. Het was haar eerste dag in het Merem 
dus ze was best wel emotioneel. Het eerste wat ik deed was haar 
geruststellen zodat ze zich meer op haar gemak voelde. Ze zei dat 
ze niets met muziek had. Ze luistert er wel eens naar maar muziek 
maken of zingen is niets voor haar want dat kan ze niet zei ze.  
Ik zat daar dus met haar en een begeleidster en ze begon ineens 
te praten. Ze moest even haar ei kwijt en kwam met verhalen dat 
ze altijd gepest werd. Ik heb vervolgens een nummer voor haar 
gezongen op de gitaar en ze werd er rustiger van en moest zelfs 
lachen. Ze ging met een lach weer terug naar de afdeling en dat is 
de reden waarom ik dit werk zo leuk vind om te doen. Het meisje zit 
er nu al een paar weken en is steeds meer aan het lachen.  
Je kunt begrijpen dat ik met heel veel plezier dit doe.  

Elke dag is ook anders en elk kind heeft een andere aanpak nodig. 
Je hebt natuurlijk een plan als ik voor Muziekids naar een locatie 
ga maar soms moet je ineens omschakelen omdat een kind wat 
anders nodig heeft. Ik hoop er hier nog heel veel van te genieten, 
van de positiviteit die ik in hun leven  probeer te brengen.

Ook artsen en verpleegkundigen hebben baat bij de Muziekids ruimte in hun ziekenhuis.  

Niet alleen omdat ze de kinderen zien opfleuren maar ook omdat ze zelf even afleiding kunnen  

zoeken, soms samen met hun patiëntjes.
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DE KRACHT
VAN MUZIEK
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MUZIEKIDS BELANG  HEBBENDEN

Zij zijn de belangrijkste groep waar 
het allemaal om draait. De groep 
waarvoor de stichting in eerste  
instantie in het leven is geroepen. 
Even kunnen vergeten dat je ziek bent 
en lekker genieten van muziek maken, 
dat is waar het allemaal om draait. 

‘Muziek als medicijn’.

De locatiecoördinatoren en vrijwil- 
ligers zijn cruciaal voor het effectief 
kunnen functioneren van Muziekids. 

Zij begeleiden de kinderen in de  
Muziekids ruimte en zorgen dat de 
kinderen zich op hun gemak voelen.  
Zij staan aan het bed van de kinderen 
als Muziekids Troubadour met  
muziekinstrumenten.

De relatie met het ziekenhuis- 
personeel is van groot belang voor 
Muziekids. In de ziekenhuizen waar 
Muziekids actief is wordt Muziekids 
gezien als een meerwaarde in de  
verzorging van de patiëntjes/kinderen.  
Afstemming over de Muziekids 
activiteiten vindt regelmatig plaats.

De directie van ziekenhuizen waar 
Muziekids al actief is, maar ook de 
directies van ziekenhuizen die geïnte- 
resseerd zijn in één van de muziekbe- 
levingsdiensten van Muziekids zijn 
belangrijk in het hele proces voor de 
invoering van muziekbeleving.

De groep die dicht bij de zieke 
kinderen staat. Ook voor hen is de 
permanente Muziekids ruimte in het 
ziekenhuis en alle activiteiten die de 
stichting ontplooit heel belangrijk. 
Vooral ook de broertjes en zusjes die 
in de Muziekids ruimte ook muziek 
kunnen maken en even vergeten dat 
alle aandacht nu uitgaat naar hun 
zieke broertje of zusje.

1.  DE KINDEREN DIE IN DE  
ZIEKENHUIZEN VERBLIJVEN

3.  MUZIEKIDS LOCATIECOÖRDI- 
NATOREN EN VRIJWILLIGERS.

5.  HET VERZORGEND  
PERSONEEL

4.  DE DIRECTIE 
VAN HET ZIEKENHUIS

2.  OUDERS, BROERTJES, 
ZUSJES EN BEGELEIDERS

Via Nederlandse fondsen zoeken we 
ondersteuning voor onze  
Muziekids projecten. Deze groep kan 
ons voorzien van een groot deel van 
de benodigde inkomsten voor onze 
nieuwe projecten om meer patiëntjes/ 
kinderen te bereiken. Eigen fondsen- 
wervers worden ingezet om deze 
groep aan te schrijven ( fondsaan- 
vragen) en van de nodige informatie  
te voorzien.

6. FONDSEN

1. de kinderen die in de ziekenhuizen verblijven
2. ouders, broertjes, zusjes en begeleiders  
 van de kinderen
3.  Muziekids locatiecoördinatoren en vrijwilligers  

die actief zijn voor Muziekids in de ziekenhuizen
4. de directie van het ziekenhuis
5.  het verzorgend personeel inclusief kinderartsen 
6.  fondsen voor het aanvragen van financiële  

ondersteuning voor de projecten en activiteiten.
7.  bedrijven die financiële ondersteuning willen bieden 

in de vorm van giften en/of die zich willen inzetten 
voor Muziekids

8.  particuliere donateurs die Muziekids financieel  
willen ondersteunen door een eenmalige of  
structurele maandelijkse bijdrage

9.  stichtingen, scholen en verenigingen die zich  
willen inzetten voor Muziekids

10.  Muziekids ambassadeurs zijn personen die zich op 
persoonlijke titel willen inzetten voor Muziekids

11.  steunfondsen die belangeloos zich inzetten  
voor Muziekids

12.  samenwerkingsverbanden: samenwerkingen met 
stichtingen die ook actief zijn in de ziekenhuizen  
en die aanvullend zijn qua activiteiten.

Binnen de stichting zijn verschillende groepen stakeholders aan te wijzen.  
Met elke groep wordt op een gepaste wijze gecommuniceerd:

Bedrijven dragen ook een belangrijk 
steentje bij met hun financiële onder-
steuning voor bestaande en nieuwe 
Muziekids projecten. Wij mogen 
rekenen op bedrijven die jaarlijks een 
bijdrage aan Muziekids schenken. 
Een groeiend aantal bedrijven zet zich 
jaarlijks in voor Muziekids.  
Op creatieve wijze wordt door 
bedrijven - in het verlengde van hun 
bedrijfsvoering - ook geld ingezameld 
voor Stichting Muziekids. 
De acties van bedrijven dragen niet 
alleen in geld bij voor de doelstelling 
van Muziekids maar zorgen ook voor 
meer (landelijke) bekendheid van  
Muziekids als goede doelen stichting.

Stichtingen, verenigingen en scholen 
halen geld op voor Muziekids middels 
ludieke acties. Muziekids zorgt ervoor 
dat deze acties ondersteund worden 
met de nodige informatie en promotie-
materiaal.

Steunfondsen zetten zich belangeloos 
in voor Stichting Muziekids en dragen 
(financieel) bij aan het verwezenlijken 
van de doelstelling van de stichting 
zoals bijvoorbeeld het Muziekids 
instrumentenfonds. 

Muziekids werkt vaak samen met  
andere organisaties die aanvullend 
zijn op het programma van Muziekids 
op de locaties in de ziekenhuizen of  
op evenementen.

Muziekids ambassadeurs zetten zich 
belangeloos in voor Muziekids.  
Zij helpen Muziekids in het promoten 
van acties en events en/of initiëren 
deze zelf. Onder Muziekids ambas-
sadeurs bevinden zich ook artiesten, 
muzikanten en Dj’s  die zich belangeloos 
inzetten voor promotie van Muziekids. 
Een Muziekids ruimte wordt niet 
financieel ondersteund door de (naam-
gevende) artiesten of ambassadeurs.

7. BEDRIJVEN 9.  STICHTINGEN,  
VERENIGINGEN, SCHOLEN

11. STEUNFONDSEN

12.  SAMENWERKINGS- 
VERBANDEN

10.  MUZIEKIDS  
AMBASSADEURS

Giften en donaties door particulieren 
dragen ook substantieel bij aan het 
verwezenlijken van de doelstelling 
van Muziekids. Donaties kunnen een-
malig van aard zijn en/of structureel.

8.   PARTICULIERE 
DONATEURS
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MUZIEKIDS GOVERNANCE
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van Robbert de Vos,  
directeur en oprichter van Stichting Muziekids.

HET BESTUUR BESTAAT UIT DRIE PERSONEN:

Alle bestuursleden vervullen deze functie onbezoldigd en tevens zonder onkostenvergoeding. 
Het bestuur komt minimaal 1 keer per maand bijeen of zoveel vaker als nodig geacht.

DE RAAD VAN ADVIES WORDT GEVORMD DOOR:

Daarnaast zijn er Muziekids ambassadeurs die zich actief 
inzetten voor Muziekids. Zij helpen Muziekids met promo-
tionele acties. Op de lijst van Muziekids ambassadeurs 
bevinden zich ook muzikanten zoals Jeroen van der Boom, 
Roel van Velzen, Typhoon, DI-RECT. Enkele Muzikanten 
zetten zich in voor het promoten van een specifieke  
Muziekids locatie. Zij zijn echter géén financiële sponsors 
van de Muziekids locaties. 
•  Armin van Buuren - zet zich in voor het promoten  

van de naamsbekendheid van de Muziekids  
locatie in het Prinses Máxima Centrum voor   
kinderoncologie in Utrecht. 

•  Guus Meeuwis - zet zich in voor de Muziekids  
locatie in het ETZ, locatie Elisabeth in Tilburg

Muziekids werkt samen met vele vrijwilligers in de  
ziekenhuizen voor het begeleiden van de patiënten en
bezoekende kinderen op de locaties. Per permanente 
Muziekids ruimte in een ziekenhuis worden 20 tot 30 
vrijwilligers opgeleid door Muziekids. 
Voor de vijf permanente Muziekids locaties zijn locatie- 
coördinatoren beschikbaar voor het opzetten en coördi-

neren van activiteiten. Samen met de vele vrijwilligers 
werken ze ook actief mee met het opvangen en bege-
leiden van de bezoekende patiënten. Ook zorgen deze 
locatiecoördinatoren voor het contact met de kinderen,  
de ouders en hebben ze overleg met het verplegend  
personeel op de kinderafdelingen. Zij zorgen ook voor  
de vele (muziek) spelletjes, online ‘challenges’ en muziek-
filmpjes voor de kinderen op de locatie. Ook verzorgen  
zij de berichten op de specifieke Muziekids Facebook 
pagina voor het ziekenhuis. Zie o.a. de facebook pagina 
(www.facebook.com/Muziekids Tilburg) van Muziekids 
ETZ Tilburg die opgezet is voor de patiënten. 

Op het kantoor van Muziekids werken 4 medewerkers 
voor ondersteuning en communicatie van de diensten in 
de ziekenhuizen en het faciliteren van geldinzamelings-
acties door stichtingen, scholen, service clubs en  
bedrijven. Ook het contacteren van fondsen en het  
indienen van aanvragen voor financiële ondersteuning 
voor de Muziekids diensten in de ziekenhuizen wordt 
vanuit kantoor gecoördineerd. 

DE HEER WILL PEKELHARING*

DE HEER SANDER MULLER

DE HEER ROB MARTENS

Functie binnen het bestuur is die van bestuursvoorzitter

Functie binnen het bestuur is die van penningmeester 

Functie binnen het bestuur is die van secretaris

 JOHN EWBANK  |  BOB DE GROOT  |  HARRY SACKSIONI

HERMAN SCHILTKAMP  |  PETER SIEBEN  |  PAUL SOLLEVELD   |  FRANK WENTINK  |  WILLEM WISSELINK

* zal in 2022 worden vervangen door de heer Bart van Kreel.

MUZIEKIDS 
VRIJWILLIGERS
Zonder de inzet van de ± 50 enthousiaste Muziekids vrijwilligers zou  
Muziekids eenvoudigweg niet kunnen functioneren.

Veel vrijwilligers zijn als Muziekids Troubadour actief voor Muziekids in de  
ziekenhuizen. Vrijwilligers helpen mee en begeleiden patiëntjes en kinderen
 die de Muziekids ruimte komen binnenwandelen. In de meeste gevallen komen
ook de ouders, broertjes en zusjes mee en kunnen in de Muziekids ruimte samen 
muziek maken.

Als Muziekids vrijwilliger kun je ingezet worden om patiëntjes en kinderen te
begeleiden en samen met hen muziek te maken in de permanente Muziekids
ruimte, in de tijdelijke en verplaatsbare Muziekids Pop-Up, als Muziekids 
Troubadour of voor Muziekids Online. 

Alle Muziekids vrijwilligers worden getraind door Muziekids.
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PORTFOLIO
DIENSTEN
MUZIEKBELEVING

Stichting Muziekids zorgt voor 
opvang en begeleiding van patiënten 
in de permanente of tijdelijke/ 
mobiele (Pop-Up) Muziekids ruimtes 
in ziekenhuizen.

Met Muziekids Online hebben 
patiënten 24/7 online toegang tot 
een reeks van Muziek apps, video’s  
en muziekspelletjes. 

Via mobiel, tablet of laptop zijn de 
patiënten met Muziekids verbonden 
en kan er op afstand (samen)muziek 
gemaakt worden alleen of onder 
Muziekids begeleiding of samen  
met lotgenoten.

Ouders, vrienden, klasgenoten, 
familie van de patiënt kunnen de 
patiënt verrassen met een bijzonder 
uurtje muziekbeleving als teken van 
betrokkenheid, steun aan de patiënt. 

Ook toepasbaar bij verjaardagen van 
de patiënt of bij een bijzonder familie 
moment. Muziek op recept zou in 
principe in elk ziekenhuis kunnen 
plaatsvinden.

Voor de patiënten die te ziek zijn of 
anderszins niet naar de Muziekids 
ruimte kunnen of mogen komen, zijn 
er de Muziekids Troubadours die bij 
hen aan bed langskomen met een 
Muziekids trolley vol met muziek- 
instrumenten om samen muziek te 
maken. Zo kunnen wij hen ook  
afleiding en plezier bieden.

Opzetten en coördineren van spe-
ciale (muziek)dagen: Stichting Muz-
iekids wordt ook regelmatig ingezet 
om voor patiënten in het ziekenhuis  
speciale activiteiten op te zetten 
zoals een “songfestival voor  
kinderen”, een Dj-workshop etc. 

Ook treden bekende artiesten op  
die als ambassadeurs verbonden  
zijn aan Muziekids zoals “Direct”,  
Roel van Velzen, Armin van Buuren, 
Guus Meeuwis, Typhoon etc.

Patiënten raken vaak in een soort 
isolement bij langdurig verblijf en/
of regelmatige behandeling in een 
ziekenhuis. Ze komen niet verder dan 
hun huis en het ziekenhuis.  
Om deze patiënten voor een dag 
uit hun isolement te halen is er 
Muziekids Op Reis bedacht waarbij 
in samenwerking met bedrijven, 
fondsen en de aangesloten zieken-
huizen een speciale “muziekids dag” 
wordt georganiseerd op een centrale 
plek in het land. De patiënten (mits 
dat vervoer technisch mogelijk is) 
worden gehaald en gebracht met een 
speciale “Muziekids bus”. Op die dag 
hoeven ze even niet aan hun ziekte te 
denken en genieten ze met lotgen-
oten van een concert van artiesten.

MUZIEKIDS RUIMTE / 
MUZIEKIDS POP-UP

MUZIEKIDS ONLINE “MUZIEK OP RECEPT” 
( NIEUW - IN ONTWIKKELING)

MUZIEKIDS TROUBADOURS SPECIALE MUZIEKIDS EVENTS “MUZIEKIDS OP REIS”  
(NIEUW - IN ONTWIKKELING)



  

STICHTING 
MUZIEKIDS
ACTIVITEITEN IN 2021
Wij hebben de Muziekids activiteiten 
verder kunnen uitbreiden in het land. 
Dat betekent ook dat ziekenhuizen de 
meerwaarde inzien van muziekbeleving 
door Muziekids aan hun patiënten

In 2021 is Muziekids actief in 19 zieken- 
huizen waarvan 5 met een permanente 
Muziekids ruimte. 

De Muziekids Troubadours zijn 
actief in 10 van die ziekenhuizen. 

Met 10 geïnteresseerde ziekenhuizen zijn 
gesprekken gaande. 

Een aantal van deze projecten waren 
door Covid-19 perikelen opgeschort. 
Momenteel wordt hard gewerkt om een 

permanente Muziekids ruimte 
te realiseren in de onderstaande 
ziekenhuizen

• Spaarne Gasthuis in Haarlem 
• Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam
• Isala ziekenhuis in Zwolle

In 2021 zijn ook 7 nieuwe Muziekids 
Online projecten opgestart. Voor al deze 
projecten is doorlopend financiële onder- 
steuning nodig. 

Tijdens de Covid-19 periode heeft        
Stichting Muziekids wanneer het maar  
kon de permanente Muziekids ruimtes 
open gehouden om de patiënten die in  
het ziekenhuis moesten verblijven   
ontspanning, afleiding en plezier te  
kunnen blijven geven.

Een permanente door Muziekids vrolijk ingerichte ruimte in het  
ziekenhuis waar kinderen en patiënten - in samenspraak met
het ziekenhuis en afhankelijk van de beschikbare financiën -

doordeweeks en in het weekend binnen kunnen lopen om even
afleiding en ontspanning te vinden en plezier te maken zodat ze

even niet aan hun ziekte hoeven te denken. 

Muziekids draagt met actieve muziekbeleving ook bij aan 
ontwikkelingsgerichte zorg in het ziekenhuis.  

Patiënten die in het ziekenhuis verblijven maken kennis  
met muziekinstrumenten, leren spelenderwijs op een  

muziekinstrument te spelen en zetten dit vaak ook voort  
door het volgen van muzieklessen thuis.

GEREALISEERD 
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MUZIEKIDS DOET
MEER MET MUZIEK!

DE DOELGROEPEN VANUIT 
DE MYTYLSCHOOL

KLEUTER 
GROEPEN

TD 
GROEPEN

EMB 
GROEPEN

Een mytylschool is een school voor 
leerlingen met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking. Denk hierbij 
aan (niet aangeboren) hersenletsel, 
spierziekten, ontwikkelingsachter-
standen, autisme, cerebrale parese en 
het syndroom van Down. De groepen 
op de mytylschool zijn ingedeeld op 
leeftijd en op ontwikkelingsniveau.

Kinderen van 4 tot 7 jaar met een 
beperking maar waar wel gestreefd  
wordt naar het aanleren van vaardig- 
heden voor de toekomst en eventueel  
werk. De muziekactiviteit bestaat uit  
liedjes met gebaren, muzikale spel- 
letjes en samen zingen. Kiezen en  
samenwerken komen op een speelse  
manier aan bod.  
We gebruiken bijvoorbeeld emotie-  
kaartjes die gekoppeld worden aan  
liedjes, de kleuters mogen een liedje  
kiezen uit verschillende liedjes kaartjes  
of we tekenen op dynamische muziek.

Kinderen van 8 tot 20 jaar waarvoor  
het onderwijs gericht is op dagbe- 
steding. Bij deze kinderen wordt het  
aanleren van liedjes afgewisseld met  
muzikale spelletjes en het bespelen  
van instrumenten of zingen. 
Allemaal op een speelse en vrije  
manier om de eigenheid van de kinder- 
en zo veel mogelijk tot uiting te laten 
komen. Een onderdeel van de muziek- 
activiteit is bijvoorbeeld het spelen van  
‘dirigent’, waarbij een persoon  
de leiding heeft over het liedje.  
Of we luisteren met de ogen dicht uit  
welke hoek een bepaald instrument  
komt. Of we maken in kleine groepjes  
een eigen lied op een bestaande  
melodie waarna we dat uitvoeren. 

Kinderen van 4 tot 20 jaar met een 
ernstig meervoudige beperking. 
Deze kinderen hebben een complexe 
combinatie van aandoeningen. 
De muziekactiviteiten zijn er op gericht 
om muziek zintuiglijk te laten ervaren. 
Muziek en liedjes worden gecombi-
neerd met verschillende sensorische 
materialen. Bij deze materialen moet  
je denken aan knuffels die passen bij  
liedjes, doekjes om je onder te ver- 
stoppen met een “verstopliedje”, rit-
mestokjes waarmee we zachtjes op  
de handen tikken, of een parachute- 
doek waarmee gewapperd wordt op  
de maat van de muziek. Veel herhaling 
is hierin belangrijk.

In de Muziekids ruimte in het ETZ 
locatie Elisabeth in Tilburg, wordt 
ook muziekbeleving geboden aan 
kinderen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking 
van de Mytylschool Leijpark en 
revalidanten van Libra Revalidatie 
locatie Tilburg. 

Omdat beide instellingen in directe 
nabijheid van het ziekenhuis liggen, 
is onze ruimte makkelijk toegankelijk 
voor deze kinderen. De meeste 
van hen komen met hun therapeut 
of begeleider(s)

Sommige groepen bezoeken we  
met onze Muziekids Troubadour- 
trolley. Dit is een vrolijk gekleurde 
trolley met een heleboel  
instrumenten, waardoor de  
muziekbeleving voor iedereen 
toegankelijk is. Voorafgaand aan  
de muziekactiviteiten stemmen  
we het programma af met leer-
krachten, therapeuten of ouders.  
Dit is belangrijk om het muzikale 
aanbod af te stemmen op het  
niveau en interesses van de  
kinderen. 

De muziekactiviteiten duren meestal 
30 minuten en wordt gegeven  
door één van onze  locatie- 
coördinatoren geassisteerd door 
twee Muziekids vrijwilligers. 

TA 
GROEPEN

PEUTER  
OBSERVATIE GROEPEN

KLINISCHE
GROEPEN

DE DOELGROEPEN VANUIT 
HET REVALIDATIECENTRUM 

Kinderen van 8 tot 20 jaar waarvoor 
het onderwijs gericht is op een plek  
op de arbeidsmarkt. Deze kinderen 
werken in onze muziekactiviteiten  
toe naar een optreden voor familie  
en schoolgenoten. De kinderen maken 
zelf muziek en onder begeleiding leren 
ze muzikale vaardigheden. Aan bod 
komt het ontdekken en bespelen van 
instrumenten, dynamiek in muziek,  
zingen, het ontdekken van verschil- 
lende genres en samenspel.  
De muziekactiviteit heeft veel weg  
van band coaching, natuurlijk aange-
past op het niveau van de groep. 

In deze groepen worden kinderen van  
1 - 4 jaar begeleid die nog geen  
diagnose hebben gekregen, maar bij 
wie wel een achterstand is geconsta- 
teerd. Een multidisciplinair team zet 
zich in om een goed lichamelijk en  
psychosociaal beeld te vormen van  
het kind. Tijdens het beleven van de 
muziek observeert het team wat de 
kinderen laten zien tijdens het muziek 
maken. We gebruiken veel structure- 
rende hulpmiddelen zoals pictogram-
men bij liedjes en materiaal om te 
activeren (rollen met ballen, gebaren 
bij muziek). 

Kinderen die voor langere tijd opgeno- 
men worden in het revalidatiecentrum, 
komen in groepjes naar de Muziekids 
ruimte. Vaak met ergotherapeut en/of 
logopedist. Kinderen die moeite hebben 
met spraak/taal zingen en kinderen 
met een interesse in muziek komen 
ter ontspanning gezamenlijk muziek 
maken of om te luisteren. De leeftijden 
variëren van 9 tot 18 jaar. 

Daarnaast zijn er nog speciale neuro- 
revalidatie-groepen waarbij de  
muziekbeleving is gericht op het 
gedoseerd geven van prikkels en  
activatie om bijvoorbeeld de bewust- 
zijnstoestand te verbeteren. 
Vaak zien we dit soort kinderen die na 
een ongeval in het revalidatiecentrum 
zijn opgenomen.

Een revalidatiecentrum is erop gericht 
mensen met letsel of handicap weer 
te laten integreren in de samenleving. 
Muziek biedt de mogelijkheid om op  
een leuke manier te werken aan 
revalidatie doelen.

DIT IS ISSEM
Issem is prematuur geboren.  
Muziektherapeut Christel van 
Muziekids ETZ Tilburg maakte 
gedurende zijn opname muziek 
voor hem en zijn moeder,  
kleine zachte gezongen liedjes 
waardoor Issem makkelijker  
kon ontspannen. 

Die ontspanning had een  
positief effect op de (sonde) 
voeding, maar ook het bloed- 
prikken werd minder stressvol 
door de rustige muziek.  
Issems mama genoot van de  
intieme muziekmomenten met 
een heerlijk relaxed ventje in  
haar armen. 

Op de Moeder- & kindafdeling 
wordt muziektherapie voortaan 
aangeboden aan alle te vroeg  
geboren kinderen die op de  
afdeling verblijven.  

Maar ook voor andere gezinnen 
die dit nodig hebben, brengt  
muziektherapie ontspanning.

16

 M
uz

ie
ki

ds
Ja

ar
ve

rs
la

g 
20

21

17

 M
uz

ie
ki

ds
Ja

ar
ve

rs
la

g 
20

21



MEREM 
MEDISCHE REVALIDATIE 
HILVERSUM
Muziekids is sinds 2013 actief in Merem Medische 
Revalidatie in Hilversum. Merem Medische  
Revalidatie is het specialistische behandelcentrum 
voor kinderen en jongeren met moeilijk behandelbare 
astma, andere chronische longaandoeningen  
en met ernstige obesitas.

In het Merem is Muziekids actief met Muziekids Pop-Up  
en Muziekids Online al dan niet gecombineerd met 
Muziekids Troubadours en specifieke muziek workshops. 
Tijdens het behandeltraject in het Merem leren jeugdige 
patiënten beter met hun ziekte omgaan, de eigen gren-
zen te verleggen en het bewaken en de kwaliteit van 
leven te verbeteren. Elk behandeltraject is uniek, creatief 
en interdisciplinair, want die is volledig afgestemd op de 
mogelijkheden en wensen van ieder afzonderlijk kind.
De patiënten bij Merem Medische Revalidatie in 

Hilversum verblijven hier vaak voor een lange tijd intern 
en mogen alleen in het weekend naar huis. 

Om de avonden door te komen is de muzikale afleiding  
van Muziekids Online en de beschikbaarheid van de 
muziekinstrumenten van groot belang. Het helpt 
name-lijk bij het proces van werken aan hun herstel en 
verlaagt het stressniveau van de kinderen. De peuters 
van de Therapeutische Peutergroepen * (TPG) komen  
2 á 3 dagen per week voor een periode van ongeveer  
2 1/2 jaar. Bij de peuters gaat Muziekids Online en het 
gebruik van de daarbij behorende muziekinstrumenten 
vooral om het stimuleren van de sociale en emotionele 
ontwikkeling d.m.v. muzikale spelvormen. Merem Med- 
ische Revalidatie zorgt met Muziekids Online en de inzet 
van Muziekids Troubadours ook dat het korte of lange 
verblijf een stuk aangenamer wordt voor de patiënten.

“Wij behandelen kinderen met vastgelopen  
behandeling, waarbij stress bij het kind of het  
gezin vaak een belangrijke rol speelt.  
Daarbij verblijven de kinderen tijdens de behan- 
deling bij Merem in een groep. Niet alleen op het  
individuele welbevinden is er een positief effect  
bemerkt, maar ook op de sfeer op de groep,  
of het verdwijnen van onderliggende spanningen,  
zodat ook de groepssamenwering verbetert.  
Dit draagt indirect zeker bij aan meer kans op  
het behalen van de behandeldoelen.”

DEKINDER- 
KLINIEK
ALMERE
Muziekids locatie Almere is een sfeervolle, kleur- 
rijk ingerichte ruimte, gevestigd in DeKinderkliniek  
Almere waar kinderen van 0 tot 18 jaar die hier komen  
voor of na het bezoek aan de dokter of specialist, 
zich fijn kunnen vermaken met het spelen op diverse 
muziekinstrumenten. 

Muziekids locatie Almere in De Kinderkliniek is gestart  
in maart 2016 . De Kinderkliniek artsen Norbert van den 
Berg en Tim Vreede over Muziekids: 

“ Muziek maken helpt echt, wij zien het! Bij ons in  
De Kinderkliniek halen wij altijd zelf de patiënten op in 
de wachtkamer. Wij houden van een persoonlijke aan-
pak en die begint daar. 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 

permanente Muziekids ruimte. Dat bleek een succes te 
zijn! Sinds de opening van deze studio moeten wij heel 
vaak op zoek naar onze patiëntjes….  

Ze zijn gelukkig niet verdwenen, maar zijn heerlijk muziek 
aan het maken. 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”.

“Wij merken dat het spelen de muziekinstrumenten 
een enorme positieve invloed heeft op het welbe- 
vinden 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!”

Er is een speciale downpoli in de Kinderkliniek in 
Almere. Luke is een van die patiëntjes die met veel 
plezier voor- en na de behandeling te vinden is in de 
Muziekids ruimte. ‘DJ Luke’ genoot in onze Muziekids 
ruimte in Almere. Hij kwam tijdens zijn bezoek aan 
De Kinderkliniek met zijn moeder en oma naar onze 
Muziekids ruimte  want hij wilde heel graag 
‘deejayen’. Ja, hij ging daarvoor zelfs uit zijn rolstoel! 
Vanachter de ‘DJ-booth’ had hij ontzettend veel plezier 
met vooral zijn favoriete nummers van Ernst Bobbie! 
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HET PRINSES 
MÁXIMA CENTRUM
UTRECHT
Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
Utrecht geeft kinderen met kanker en hun gezin  
de best mogelijke zorg. Doel is hen de hoogst  
mogelijke kans op genezing te bieden. Met daar- 
bij veel aandacht voor afleiding door diverse  
faciliteiten, onderwijs- en speelmogelijkheden. 

Zoals ook een prachtig ingerichte en kleurrijke Muziekids 
ruimte waar zij muziek kunnen beleven.  
Stichting Muziekids in Utrecht biedt kinderen in het  
Prinses Máxima Centrum, die daar kort of langdurig moeten  
verblijven, de mogelijkheid om samen met hun ouders, 
hun bezoek, andere patiënten / lotgenoten en met onze 

Muziekids professionals en vrijwilligers muziek te 
maken, zodat zij even kunnen ontsnappen aan het ziek zijn.

De Muziekids ruimte is doordeweeks dagelijks open  
en in het weekend van 13:00 tot 17:00 uur.  

Ook in het Prinses Máxima Centrum komen de Muziekids  
Troubadours bij de patiënten aan bed muziek maken. 
Gemiddeld bezoeken zo;n 4200 patiënten de permanente 
Muziekids ruimte en brengen onze Muziekids Troubadours 
in de speelruimtes en kamers ontspanning ,afleiding en 
plezier voor zo’n 600 patiënten. 

‘Dit is Bas, één van Muziekids’ kleine  
muzikanten. Bas heeft het niet makkelijk,  
hij heeft namelijk leukemie.  
Hij is vaak in het Prinses Máxima Centrum  
te vinden voor onderzoeken, chemo en  
andere behandelingen. 

Dit is hem niet in de koude kleren gaan  
zitten. Gelukkig biedt Muziekids hem de  
afleiding die hij zo hard nodig heeft.  
Door gitaar, piano of drums te spelen,  
hoeft hij even niet aan zijn ziekte te denken  
en kan hij zorgeloos lol maken. Dit doet  
hij het liefst met zijn favoriete Muziekids  
lokatiecoördinator Niels".

HET ELISABETH 
TWEESTEDENZIEKENHUIS
LOCATIE ELISABETH, TILBURG
Het ETZ Elisabeth Tilburg herbergt een grote  
topklinische zorginstelling met een breed aanbod 
van medisch-specialistische zorg. 

Dat met een uitgebreid verzorgingsgebied van meer  
dan een half miljoen inwoners. Niet alleen patiënten uit 
de provincie Noord-Brabant, maar ook uit de rest van 
Nederland en buurland België, kunnen voor vrijwel  
alle specialismen terecht bij het ziekenhuis. In het ETZ 
Elisabeth Tilburg is onze fantastische permanente  
Muziekids ruimte gevestigd.

De Muziekids ruimte in het ETZ is gestart in mei 2014 
de permanent gevestigde Muziekids ruimte in het  
ETZ is geopend van ma. t /m vrij. van 10:00 - 13:00 en 
13:30 - 17:00. Op zaterdag en zondag is de ruimte ook 

2,5 uur geopend. Jaarlijks komen zo’n 12000 patiënten in 
de Muziekids ruimte om muziek te maken. De patiëntjes 
van het OCL en RCL maken ook gebruik van de 
Muziekids ruimte.

Muziekids Troubadours zijn ook actief in het ETZ. 
Dagelijks bezoeken de Muziekids Troubadours met de 
Muziekids Troubadour Trolley de diverse kinderafdelingen 
en poli’s. Jaarlijks bezoeken de Muziekids Troubadours 
ongeveer 5000 patiëntjes. 

Met Muziekids Online kon Stichting Muziekids toch de 
patiënten bereiken tijdens de Covid-19 lockdowns en  
restricties en zorgen voor afleiding, ontspanning en 
vooral plezier voor de patiënten.

Steeds als we een paar liedjes hadden  
gespeeld liep Puck met me mee naar de  
geheime kast. Die ligt namelijk vol met  
plaatjes, doekjes, knuffels, balletjes, 
ballonnen.

Zó bedachten we steeds weer een nieuwe  
vrolijke muziekactiviteit. Super gezellig  
en inspirerend, zo’n uurtje muziek maken  
met een zingende dreumes.
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NIEUWE LOCATIE IN VOORBEREIDING 
SOPHIA KINDERZIEKENHUIS
ROTTERDAM

PLANNING VOOR NIEUWE PERMANENTE

MUZIEKIDS LOCATIES
In het Erasmus Medisch Centrum, Sophia Kinderzieken- 
huis wordt een deel van de bestaande kinderspeel-
ruimte omgebouwd tot een speciale Muziekids ruimte. 

Speciaal voor de patiënten die in het ziekenhuis verblijven 
en de kinderen die in het ziekenhuis op bezoek komen. 
In deze ruimte kunnen ze zich ontspannen, vinden ze 
afleiding en plezier door het (samen) maken van muziek. 

De bestaande ruimte van 130 vierkante meter groot wordt 
omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijke Muziekids ruimte 
waar patiënten en bezoekende kinderen professioneel 
worden opgevangen en begeleid door Muziekids. 

Muziekids bestaat al sinds 2009.  
Het is dan ook mooi om te zien dat 
ndoor de positieve ervaringen in de 
ziekenhuizen waar we actief zijn, 
steeds meer ziekenhuizen het 
Muziekids concept omarmen.  
Door Covid-19 restricties hebben  
we helaas een aantal geplande  
nieuwe Muziekids ruimtes moeten 
uitstellen in de afgelopen twee jaar. 

Samen werven
De voorbereidigen en realisatie van de 
geplande uitbreidingen in ziekenhuizen 
met betrekking tot de Muziekids ruimtes 
kunnen alleen dan plaatsvinden als hier- 
voor voldoende financiële middelen/ 
ondersteuning van fondsen, donaties  
van particulieren en giften vanuit het 
bedrijfsleven worden ontvangen.  

Het ziekenhuis ontwikkelt hiervoor eigen 
initiatieven in samenwerking met Stichting  
Muziekids niet alleen voor de realisatie  
van de Muziekids ruimte maar ook voor de 
opvang en begeleiding van de patienten.

Financiële ondersteuning is belangrijk om 
méér patienten ontspanning, afleiding en 
plezier te geven tijdens hun bezoek en/of 
verblijf in het ziekenhuis en om continuïte-
it in de muziekactiviteiten te waarborgen

Elke donatie, groot of klein, helpt ons om 
kinderen muziek te laten maken in onze 
Muziekids ruimtes, waardoor ze zich niet 
ziek hoeven te voelen. Zelfs even blij en 
vrolijk worden met ‘muziek maken!’.

Muziekids is druk met de voorbereidingen 
voor de nieuwe locaties in Haarlem,  
Amsterdam, Rotterdam en Zwolle.

• Het Spaarne Gasthuis in Haarlem
• UMC locatie AMC Amsterdam
• Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
• Isala ziekenhuis, Zwolle

HELPT U MEE  
OM DIT SAMEN  
MET ONS  
TE REALISEREN?

Zo kunnen ze zich even ontspannen en afleiding en plezier 
vinden in het (samen) maken, spelen van Muziek. Voor de 
ouders van de patiënt biedt de ruimte ook een mogelijk-
heid om even op adem te komen samen met hun kind.

Eenmaal omgetoverd tot een vrolijke en kleurrijke ruimte 
biedt het ook de mogelijkheid om andere activiteiten voor 
de patiënten te organiseren eventueel in samenwerking 
met andere stichtingen. In de plannen is ook rekening 
gehouden met faciliteiten voor “Sophia TV” en kinder- 
activiteiten van andere stichtingen om een zo breed 
mogelijk aanbod te kunnen bieden.

Samen met Pien Beltman, directrice van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en Stichting Muziekids  
directeur Robbert de Vos, zette Roel van Velzen als Muziekids ambassadeur trots zijn handtekening als start 
van de plannen om een Muziekids ruimte te realiseren.
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NIEUWE LOCATIE IN VOORBEREIDING 
ISALA
ZWOLLE

NIEUWE LOCATIE IN VOORBEREIDING 
SPAARNE GASTHUIS
HAARLEM

Ook bij het Isala in Zwolle zijn er plannen om een 
bestaande ruimte om te toveren tot een 
vrolijke en kleurrijke Muziekids ruimte. In het Isala 
in Zwolle verblijven patiënten voor interne verpleg-
ing en/of poliklinische behandeling. 

Zij verdienen op die momenten de enorm belangrijke 
muzikale afleiding, om zo éven hun pijn, verdriet, stress 
en het gemis van thuis te vergeten.

Het Spaarne Gasthuis in Haarlem Zuid werkt  
aan het realiseren van een permanente Muziekids  
ruimte in het ziekenhuis van 46 vierkante  
meter groot. 

Giel Beelen als ambassadeur van Muziekids zet zich  
daar hard voor in en zegt: “We staan hier nu en er komt 
een Muziekids ruimte. Een muziekruimte waarin kinderen 
hun gedachten kunnen verzetten en kunnen ontspannen 
door muziek te maken.” 

In de permanente Muziekids ruimte maken patiënten, 
onder begeleiding van een ervaren Muziekids lo-

Het Isala Zwolle verleent naast basiszorg, topklinische 
zorg met een aantal hooggespecialiseerde functies:  
hart- en neurochirurgie, autologe stamceltransplan-
taties, perinatologie en neonatologie. Isala is een erkend 
dialysecentrum en is officieel aangewezen als trauma-
centrum voor Zwolle en omstreken.  

catiecoördinator en muzikale vrijwilligers, op allerlei 
instrumenten muziek. 

Zo spelen zij onder een lichtinstallatie op piano’s,  
gitaren, drumstellen en andere slag- en snaarinstru-
menten. Daarnaast is het ook mogelijk om liedjes te 
draaien op een echte ‘DJ booth’.

Naast de afleiding, ontspanning en plezier die de 
patiënten hierdoor hebben, draagt Muziekids met deze 
actieve vorm van muziekbeleving voor een deel bij aan 
de invulling van ontwikkelingsgerichte zorg voor de 
patiënten door het ziekenhuis.

Plannen zijn gemaakt om in Isala vestiging 
in Zwolle een ruimte ‘om te toveren’ 
tot een kleurrijke en vrolijk stemmende 
Muziekids ruimte.

Samen met de directie en kinderarts Leon Winkel 
van het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid is het 
startschot gegeven door het ondertekenen van 
de intentieverklaring voor het realiseren  
van een Muziekids ruimte

Ook Giel Beelen als ambassadeur van  
Muziekids was hierbij aanwezig.



MUZIEKIDS 
TROUBADOUR

•  In ziekenhuizen waar (nog) geen plaats is voor een permanente Muziekids ruimte 
komen de Muziekids Troubadours aan bed met de Muziekids Troubadour trolley bij  
de patiënt om (samen) muziek te maken.

•  De Muziekids Troubadour wordt meestal ingezet voor 1 á 2 dagdelen per week  
in een ziekenhuis op de diverse kinderpoli.

•  De Muziekids Troubadour bezoekt met een trolley vol muziekinstrumenten de  
kinderafdelingen en maakt met de patiënt(en) samen muziek. De Muziekids 

 Troubadour komt ook aan bed bij de patiënt om samen muziek te spelen.

•  De Muziekids Troubadour wordt ook vaak ingeschakeld door ziekenhuizen bij  
speciale dagen voor de patiënten zoals Sinterklaas en Kerst maar ook voor  
bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten zoals o.a. DJ-workshops, een  
kindersongfestival in het ziekenhuis.

MUZIEKIDS TROUBADOUR ACTIVITEITEN 27
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Muziekids is actief in ziekenhuizen met Muziekids Troubadours en heeft een tiental 
aanvragen van andere ziekenhuizen ontvangen voor het uitvoeren van Muziekids 
Troubadour diensten in 2021. 



Een toegevoegde waarde van Stichting Muziekids is dat het  
een groot netwerk in de muziekindustrie heeft opgebouwd.  

Meerdere artiesten omarmen de gedachte van Stichting Muziekids als goed  
doel en zetten zich belangeloos en actief in als Muziekids ambassadeur. 

Zo zet bijvoorbeeld Armin van Buuren zich in voor het promoten  
van de Muziekids ruimte in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie  

in Utrecht en hetzelfde doet Guus Meeuwis voor het ETZ in Tilburg.  
René Froger is als Muziekids ambassadeur actief voor 

 het Tergooi ziekenhuis in Blaricum. Voor de nieuw op te zetten Muziekidsruimte  
in het Spaarne Gasthuis in Haarlem is Giel Beelen zeer actief. 

Om maar meteen een misverstand uit de weg te ruimen: een Muziekids  
ruimte wordt niet direct financieel ondersteund door de artiest.  

Wel is het mooi dat artiesten zich zo betrokken voelen met onze muziekids activiteiten 
voor de patiënten  in het ziekenhuis dat ze zich willen inzetten als Muziekids 

ambassadeur voor het desbetreffende ziekenhuis. Bij Isala ziekenhuis in  
Zwolle is hiphop / rapper muzikant Typhoon die geboren is in Zwolle betrokken als 

Muziekids ambassadeur van en voor de te bouwen Muziekidsruimte in ISALA.

MUZIEKIDS NIEUWE AMBASSADEUR
ISALA ZIEKENHUIS, ZWOLLE

TYPHOON28
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NIEUWE TROUBADOUR
LOCATIES IN 2021 
SPAARNE
GASTHUIS
HAARLEM

NIEUWE TROUBADOUR
LOCATIES IN 2021 
SOPHIA KINDER- 
ZIEKENHUIS
ROTTERDAM

Giel Beelen overhandigde onze prachtige unieke Muziekids  
Troubadour Trolley met online functie, aan de trotse kinderarts 
Leon Winkel van het Spaarne Gasthuis

Met deze ‘stoere muzikale kar’ gaan we de patiënten blij maken met  
veel fraaie muziekinstrumenten waarop zij zelf en samen, fijn muziek  
kunnen maken en volop beleven.

Ook het grootste academische kinderziekenhuis van Nederland ziet en  
voelt het belang en bovenal de waarde van deze mobiele voorziening,  
waarmee kinderen in het ziekenhuis en op de afdelingen zich muzikaal  
kunnen vermaken en ontspannen, met het beleven van muziek. In de  
trolley zitten verschillende muziekinstrumenten, zoals een keyboard,  
ukeleles, gitaren en allerlei percussie-instrument die kinderen tijdens  
hun opname in het ziekenhuis kunnen bespelen.



Met Muziekids Online hebben patiëntjes 24/7 online toegang  
tot een reeks van Muziek apps, video’s en muziekspelletjes.  
Via mobiel, tablet of laptop zijn de patiëntjes met Muziekids  

verbonden en kan er op afstand muziek gemaakt worden. 

Voor Muziekids Online zijn diverse Muziekids  
muziekinstrumentenpakketten samengesteld inclusief Ipads.  

De benodigde financiële ondersteuning voor Muziekids Online  
is afhankelijk van de keuze van de muziekinstrumenten.

MUZIEKIDS ONLINE
NIEUW MUZIEKIDS ONLINE LOCATIE IN 2021

NOORDWEST 
ZIEKENHUISGROEP
ALKMAAR
De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar is in maart ook 
aan de slag gegaan met de Muziekids Troubadour trolley 
met online functie. Overhandiging van de prachtige Trou-
badour trolley door Jordan de Vos van Muziekids, vond 
plaats in het bijzijn van Martijn van Nimwegen en Bianca 
Wieringa van het NWZ Alkmaar én Jos Bakker,  
de vertegenwoordiger van de Stichting Dokter van Hilten-
fonds die deze ‘project kick-off heeft mogelijk gemaakt.
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STICHTING
MUZIEKIDS
AFHANKELIJK
VAN
DONATIES

KOM SAMEN IN ACTIE

Om de beoogde visie en ambitie, 
het geven van muzikale afleiding, 
ontspanning, plezier aan patiënten 
van 0 tot 18 jaar die in zieken- 
huizen verblijven, te realiseren is 
Stichting Muziekids afhankelijk  
van giften en donaties van  
(vermogens)fondsen, bedrijven, 
scholen, verenigingen, business 
clubs en particulieren. 

Een bijzondere actie voor de komst 
van een Muziekids ruimte in het 
Spaarne Gasthuis van het Coornhert 
Lyceum op de Haarlemse ijsbaan met 
als thema ’Schaatsen voor Muziek’.

Dat fantastische gegeven gaan 
eigenaren Loes en Marco Hoogland 
groots vieren en om dat nog een  
extra feestelijk muzikaal tintje te 
geven, willen ze daarbij ook zoveel 
mogelijk geld inzamelen voor onze 
Stichting Muziekids. Het geld dat 
wordt ingezameld komt ten goede 
aan de nieuw te bouwen Muziekids 
Studio in Noordwest Ziekenhuis- 
groep Alkmaar.

Méér dan honderd BOVAG auto- 
was- en poetsbedrijven nemen deel 
aan deze Nationale Autowasdag. 
Op die dag wassen en poetsen zij 
auto’s voor Stichting Muziekids

Lokale Omroep Haarlem 105 & 
Muziekids Ambassadeur Giel Beelen 
werken samen bij een prachtig  
initiatief voor ons goede doel.  
Met een speciaal media moment voor 
zieke kinderen in Haarlem. Een live 
uitzending van een fantastische actie 
voor onze nieuw te bouwen Muziekids 
ruimte in het Spaarne Gasthuis!

Op KBS De Spoorzoeker heeft op 
vrijdag 21 mei 2021 een geslaagde 
Goede Doelen Dag georganiseerd. 
Het prachtige idee en geweldige  
initiatief kwam van Jans Hommel,  
9 jarige leerling van De Spoorzoeker. 
Want zo zei ze .. “Muziekids is het 
leukste muzikale goede doel van 
Nederland”. Om dat motto kracht bij 
te zetten, gaf ze een door haarzelf 
samengestelde, leerzame introductie 
op school om de medeleerlingen te  
vertellen en te laten zien wat  
Muziekids is en zoal doet voor kinderen 
in ziekenhuizen. Fantastisch!

Musicalster René van Kooten,  
zangeres Lakshmi en YouTube-ster 
Frank Slotta brengen het Eurovisie  
Songfestival speciaal voor de vele 
kids, naar het Sophia Kinderzieken- 
huis. In de prachtige kleurrijke 
gezellig groene tuin van het zieken-
huis streden liefst 6 super muzikale 
talenten voor de winst in het ´ 
Sophia Songfestival 2021

Op de internationale Dutch Brony 
Conventie 2021 was er ook aandacht 
voor Stichting Muziekids Kleurrijke 
‘Muziekids Ukeleles’ met stickers van 
My Little Pony werden hier geveild 
door Stichting Dutch Pony Events.

SCHAATSEN
VOOR MUZIEK 

MUSIC CENTRE BLUE ALKMAAR 
VIERDE ZIJN 10 JARIGE BESTAAN

NATIONALE
AUTOWASDAG

LIVE
UITZENDING

KBS 
DE SPOORZOEKER 

SOPHIA  
SONGFESTIVAL 2021

DUTCH BRONY 
CONVENTIE 2021

32

 M
uz

ie
ki

ds
Ja

ar
ve

rs
la

g 
20

21

33

 M
uz

ie
ki

ds
Ja

ar
ve

rs
la

g 
20

21



“Hallo, Marcel van DI-RECT hier. 

Wij zijn Ambassadeur van Stichting Muziekids. We kennen allemaal  
de kracht van muziek, het verwerken van je emoties. Dat kan in een Muziekids ruimte. 

Binnenkort gaan we aan de slag in het Juliana Kinderziekenhuis  
in Den Haag. We beginnen met een ‘troubadour trolley’, zodat de  

kinderen daar alvast muziek mee kunnen maken.

Daarna zal er zo snel mogelijk gestart worden met de bouw van een 
permanente Muziekids ruimte. Wij gaan daarmee helpen. U ook? 

START EEN ACTIE, OF DONEER VIA WWW.MUZIEKIDS.NL
NAMENS ALLE KINDEREN ALVAST BEDANKT!”

MUZIEKIDS NIEUWE AMBASSADEUR
JULIANA KINDERZIEKENHUIS, DEN HAAG

DI-RECT

MUZIEKIDS INSTRUMENTENFONDS
Koninginneweg 135, 1211 AP Hilversum

www.muziekidsinstrumentenfonds.nl
info@muziekbeleving.com
Mob: 0618694564
Muziekbeleving BV KVK:80529828

MUZIEKIDS
STEUNFONDSEN
Heb jij nou ook een instrument of apparatuur thuis staan waar je niets meer  
mee doet. Of heb je een instrument over?

Wellicht ken je iemand die genoeg instrumenten heeft, maar waar niets meer mee gedaan  
wordt. Dan vinden wij het geweldig als je deze instrumenten wilt doneren aan ons Muziekids  
instrumentenfonds. Met jouw donatie kunnen wij ze weer verkopen aan een ieder die muziek  
wilt maken. Kinderen maar ook volwassenen zijn je erg dankbaar. 
Wij hebben een team van specialisten die altijd de instrumenten en overige nakijken en  
opknappen zodat we zeker weten dat wat je bij ons koopt 100% in orde is en je optimaal kunt  
genieten van je aankoop bij het Muziekids instrumenten fonds. 

MEER INFO OP WWW.MUZIEKIDSINSTRUMENTENFONDS.NL
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FINANCIËLE VERANTWOORDING
Onze ambities om het aantal Muziekids ruimtes in ziekenhuizen in de komende jaren uit te breiden  
heeft door de Covid19 pandemie vertraging opgelopen. Wij zijn er trots op dat wij naast de eerder  
gecommuniceerde doelstellingen ons hebben geconcentreerd op wat mogelijk is. 

Zo hebben wij meer gebruik gemaakt van Muziekids Trouba-
dours en hebben wij Muziekids Online gelanceerd.  
Hierdoor hebben wij tijdens de Covid19 pandemie (ondanks 
de beperkende 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  
muziekspelletjes. Via mobiel, tablet of laptop zijn de patiënten 
met Muziekids verbonden en kan er op afstand muziek gemaakt 
worden. Muziekids heeft specifieke muziekinstrumentenpak- 
ketten samengesteld voor Muziekids Online.

Eind 2021 is Muziekids landelijk actief in 19 ziekenhuizen.  
In 5 ziekenhuizen is een permanente Muziekids ruimte toegan-
kelijk voor patiënten en hun vrienden en familie. Wij zullen ons 
blijvend inzetten voor verdere vergroting van onze muziekbe- 
levingsformules zoals Muziekids Pop-Up, permanente  
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 € 71.050 ontvangen 
van particulieren, € 19.804 van bedrijven en € 545.652 van 
fondsen. De stichting heeft een herwaardering van instrument-
en doorgevoerd ad € 265.000 en heeft nog € 178.000 aan te 
ontvangen donaties openstaan. 

Het lukt Stichting Muziekids goed om mensen enthousiast te 
maken voor haar doelstellingen, maar moet opnieuw constater-
en 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 real-
iseren. 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 € 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 organisatie-
doelstellingen voor ieder kalenderjaar en in werkplannen voor 
de coördinatie en uitvoering van projecten. Op financieel gebied 
krijgen de plannen vorm in een jaarbegroting. Het meerjaren-
beleidsplan 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 uitvoer-
ing 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 rela- 
ties met de ziekenhuizen, (particuliere) donateurs en fondsen. 

Beleid ten aanzien van de continuïteitsreserve
De continuiteitsreserve is bedoeld voor de situatie dat de 
inkomsten onverhoopt tegenvallen, terwijl de vaste kosten 
nog voor een bepaalde periode zullen doorlopen vanwege 
bestaande verplichtingen. Tijdens de Covid 19 pandemie is 
Stichting Muziekids 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 
brancheorganisatie van erkende en in Nederland gevestigde 
goede doelen) en volgt de gedragsregels van de branche- 
organisatie.

FONDSENWERVING BEHEER & ADMINISTRATIE DOELSTELLING
21% 3CT 76CT

PARTICULIEREN
De baten van particulieren is in 2021 
gestegen tot een bedrag van €71.050
De ingezette online campagnes in 
2021 werpen hun eerste vruchten af. 
Alhoewel dit een substantiële  stijg- 
ing is ten opzichte van 2020 focust 
Stichting Muziekids ook op het werven 
van meer structurele particuliere 
donateurs om aan de aanvragen voor 
nieuwe projecten te kunnen voldoen.

BEDRIJVEN
De daling aan inkomsten in 2021 is te 
wijten aan een andere allocatie van 
baten in de projectadministratie van de 
stichting. In 2022 zal de definitie van 
de verschillende baten categorieën  
verder onder de loep genomen worden.  
In 2021 is een bedrag van € 19.804 
ontvangen als “baten bedrijven”.

ORGANISATIES  
ZONDER WINSTSTREVEN
De baten van fondsen zijn sterk ge- 
stegen. Gelijk aan het hiervoor gesteld  
bij “baten bedrijven” is deze stijging 
grotendeels ook te wijten aan de  
allocatie van baten in de project- 
administratie.  De baten van fondsen 
bedraagt in 2021 € 545.652. 
Tellen we de baten fondsen en  
bedrijven op dan zijn de totale  baten 
van bedrijven en fondsen € 565.456. 

INKOMSTEN SALDOUITGAVEN

KOSTEN DOELSTELLINGSWERK
In 2021 is 9% meer aan 
doelstelling uitgegeven dan in 2020. 
In totaal is in 2021  € 294.384 aan 
uitgaven gedaan voor het geven van 
muziekbeleving aan patiënten.

WERVINGSKOSTEN
Er is in 2021 meer uitgegeven aan 
wervingskosten dan in 2020. 
In 2021 is € 81.774 uitgegeven aan 
werving. Deze stijging is voornamelijk 
toe te rekenen aan de verbeterde 
allocatie van wervingskosten in de 
projecten.  De verwachting is dat de 
wervingskosten in de toekomst sterk 
zullen toenemen gezien de 
projectaanvragen voor o.a. het 
realiseren van Muziekids ruimtes.

KOSTEN VAN BEHEER  
EN ADMINISTRATIE
De kosten van beheer en administratie 
is sterk verminderd door een verbeterde  
allocatie van kosten (project administra- 
tie). De totale uitgaven voor beheer- en  
administratie bedraagt in 2021  
€ 12.078

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Het saldo  van financiële baten en 
lasten is in 2021 positief,
zijnde € 248. 271 

Het resultaat zal  toegevoegd worden 
aan de continuiteitsreserve van de 
stichting. De continuiteitsreserve 
wordt gevormd voor de dekking van 
de mogelijke risico’s op korte termijn 
en om zeker te stellen dat de stichting 
ook in de toekomst aan haar verpli-
chtingen kan voldoen.

In 2021 is Muziekids ook gestart met 
fondsenwerving voor de op handen 
zijnde nieuwe Muziekids ruimtes. 
Dit is zichtbaar in onze jaarrekening 
via de diverse bestemmingsreserves. 

JAARREKENING 2021
De jaarrekening over 2021 is 
opgemaakt door LPKM te Hilversum
De jaarrekening inclusief bestuurs- 
verslag is een apart document. 
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   WAAR GING UW GELD NAAR TOE?



In 2021 is Stichting Muziekids landelijk actief in 
19 ziekenhuizen. In 5 ziekenhuizen is een perma-
nente Muziekids ruimte 7 dagen in de week  
toegankelijk voor patiënten  Door Covid-19 
restricties zijn enkele grootschalige projecten 
naar een later tijdstip verschoven alsook door 
het (nog) ontbreken van de benodigde financiële 
middelen om tot realisatie over te gaan.

Het werven van financiële middelen voor de projecten 
gaat continue door.  Stichting Muziekids verwacht  
dat het aantal projecten in de komende jaren snel zal  
toenemen mede door de positieve ervaringen in zieken- 
huizen van de patiënten, ouders van de patiënten,  
het verzorgend personeel en de betrokken kinderartsen 
met de muziekbelevingsdiensten van Muziekids.  
Dagelijks zien wij de positieve impact van muziek- 
beleving op de patiënten.

VOORUITBLIK
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•  TOEKOMSTIGE LOCATIES  
met een permanente Muziekids ruimte, 
startend met Muziekids Troubadours

•  GEREALISEERDE LOCATIES  
permanente Muziekids ruimtes inclusief  
Muziekids Troubadour-activiteiten 
op de kinderafdelingen en kinderpoli’s

Bestaande Muziekids locaties en geplande uitbreidingen:
1. Alkmaar, Noordwest Ziekenhuisgroep
2. Almere, de Kinderkliniek
3. Amsterdam UMC, locatie AMC, Emma Kinderziekenhuis
4. Blaricum, Tergooi MC locatie Blaricum
5. Breda, Amphia Ziekenhuis
6. Den Haag, Juliana Kinderziekenhuis (Haga)
7. Den Helder, Noordwest Ziekenhuisgroep
8. Eindhoven, Catharina Ziekenhuis
9. Groningen, Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG)

10. Haarlem, Spaarne Gasthuis
11. Heerenveen, Tjongerschans ziekenhuis
12. Hilversum, Merem Medische Revalidatie
13. Rotterdam, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
14. Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis
15. Tilburg, ETZ Locatie St. Elisabeth
16. Utrecht, Wilhelmina KinderZiekenhuis
17. Utrecht, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
18. Utrecht, Universitair Medisch Centrum, afdeling Revalidatie
19. Zwolle, Isala

7

9

11

19

3

16

18

5
8

6

10

14
13

2

412

17

15

1

STICHTING
MUZIEKIDS
KINDERCOMITÉ
Heb jij al kennisgemaakt met ons kindercomité? 
Deze kleine boegbeelden van Muziekids doen er alles 
aan om de kinderen in de zorginstellingen het zo goed 
mogelijk naar hun zin te maken. 

Zo hebben Puck en Finn onlangs een wervingsfilmpje mogen 
inspreken, een cheque in ontvangst mogen nemen en 
nog veel meer! Wie weet spot jij ons kindercomité ook wel 
wanneer jij weer een geweldige inzamelingsactie voor 
ons hebt gehouden!



Stichting Muziekids 

Koninginneweg 135
1211 AP Hilversum

Tel. 035-6472083
Email: info@muziekids.nl

KVK: 32156118
www.muziekids.nl

Stichting Muziekids heeft de ANBI Cultuur  

status alsmede het CBF keurmerk voor  

erkende goede doelen.


