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DOEL STELLING
De stichting heeft ten doel de belangen te behartigen van
(zieke) kinderen van VU medisch centrum (VUmc) te
Amsterdam, in de ruimste zin des woords.
De kernactiviteit is de exploitatie en beheer van VUmc
Kinderstad. Daarnaast bevordert, ondersteunt en financiert de
Stichting activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het
welzijn van het kind gedurende zijn/haar aanwezigheid in het
ziekenhuis.
In VUmc Kinderstad kunnen zieke kinderen (klinische en
poliklinische patiënten) spelen en zich ontspannen; even
vergeten dat ze ziek zijn. Dit bevordert hun herstel. Daarnaast
is het van groot belang dat kinderen zich op intellectueel en
psychosociaal vlak kunnen ontwikkelen terwijl ze voor lange
tijd in het ziekenhuis liggen. VUmc Kinderstad helpt daarbij en
laat kinderen vooral even kind zijn.
VUmc Kinderstad is gesitueerd op de 9e en 10e verdieping
van VUmc. Patiënten met bed, rolstoel en/of infuuspaal
kunnen ook met de interne lift in Kinderstad van de 9de naar
de 10de verdieping.
Kinderstad is niet alleen voor zieke kinderen. Ook hun ouders,
broertjes en zusjes kunnen er voor enkele uren verblijven.
Voor ouders is er een Huiskamer; een rustige plek waar ze een
krantje kunnen lezen en een boterham kunnen eten.

Missie Kinderstad
In VUmc Kinderstad
kunnen zieke
kinderen spelen en
zich ontspannen;
even vergeten dat
ze ziek zijn. Dit
bevordert hun
herstel. Daarnaast is
het van groot
belang dat kinderen
zich op intellectueel
en psychosociaal
vlak kunnen
ontwikkelen terwijl
ze voor lange tijd in
het ziekenhuis
liggen. VUmc
Kinderstad helpt
daarbij en laat
kinderen vooral
even kind zijn.

Kinderen die op bezoek komen bij volwassen patiënten,
kunnen met begeleiding ook gebruik maken van Kinderstad,
waardoor het laagdrempeliger wordt voor deze kinderen om
op bezoek te gaan in het ziekenhuis. En de volwassen patiënt
krijgt hierdoor makkelijker / meer bezoek.
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STATUTAIRE NAAM EN PLAATS
Stichting VUmc Kinderstad is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34109764.

DIRECTIE EN BESTUUR
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van VUmc
Kinderstad en delegeert de uitvoering hiervan aan het management; mevrouw M. Peer
(stadhouder) en mevrouw N. van den Kroonenberg (assistent stadhouder). Uitgangspunt
daarbij is dat zoveel mogelijk taken door vrijwilligers worden vervuld en er sprake is van een
beperkt betaald management.
De bestuurssamenstelling per 31 december 2017 is als volgt:
mevrouw S.J. Freling, voorzitter – uit functie per 1-10-2017
de heer G.J.L. Kaspers, bestuurslid
de heer P.A.M. Marée, penningmeester
Simone Freling is bijna 20 jaar zeer nauw betrokken geweest als bestuurlijke vrijwilliger bij
Ronald McDonald Huis VUmc en VUmc Kinderstad. Zij is vanaf het begin als bestuurslid én
actief fondsenwerver betrokken geweest bij de (ontwerp) plannen, bouw en exploitatie van
Kinderstad.
Het bestuur en (management) team Kinderstad zijn Simone zeer erkentelijk voor haar
betrokkenheid en inzet bij onze stichting.
Het bestuur van Kinderstad is trots op de loyale groep vrijwilligers die onmisbaar zijn voor de
exploitatie van Kinderstad. Hun fantastische inzet en commitment zijn doorslaggevend voor
het succes van de speelstad. Ook een speciaal dankwoord aan de loyale donateurs en hun
blijvende betrokkenheid waardoor Kinderstad haar idealen ook voortdurend kan blijven
realiseren.
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LEVEN IN KINDERSTAD
Kinderstad is 7 dagen in de week geopend en de maanden mei en december waren ‘rustigere’
maanden dan afgelopen jaren
2017
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ACTIVITEITEN IN KINDERSTAD
Gedurende het jaar zijn natuurlijk alle feestdagen gevierd met de kinderen en vonden er vele
creatieve en uitdagende workshops plaats. Kiekebox heeft omniet een aantal workshops
georganiseerd met de kinderen.
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Bijzondere momenten in 2017
Januari

Voorstelling Bob de Bouwer

Februari

Selectie bezoek Ajax in Kinderstad
Viering 9de verjaardag Kinderstad: borrel & gastvrijheidstraining met de
vrijwilligers

Maart

In de uitzending van Tijd voor Max krijgt Kinderstad van Rijkswaterstaat
een ANWB praatpaal toegewezen

April

Koningsdag in Kinderstad

Mei

Overhandiging cadeaus van leerlingen The British school aan Kinderstad

Juni

Optreden Magic Collo

Juli

Opening Chill out 12+ door eSporters Ajax met masterclass Fifa18

Augustus

Sweet 16 Body Painting van Kimberly

September

Dam tot Dam loop door de Hunzerunners

Oktober

Bezoek van Johnny Heitinga : hij kwam om samen met kinderen te
voetballen, racen in de spyker en voor een potje mens-erger-je-niet!

November

Retinoblastoom patiënten terugkomdag

December

Meet & Greet met Danny & Daley Blind

De kinderburgemeester - Yvanca van Splunter - was ook regelmatig aanwezig bij de diverse
activiteiten in Kinderstad.
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DONATIES & FONDSENWERVENDE ACTIVITEITEN
Onderstaand een aantal mooie donaties
De Hunzerunners hebben zich ook dit jaar weer in het zweet
gerend tijdens de Dam tot Dam loop en hebben na afloop een
cheque van € 8500,- overhandigd.
De heer Eichholz heeft ook dit jaar aan zijn verjaardagsgasten
een bijdrage gevraagd voor Kinderstad: € 3.075 !
Bruidspaar Boetzelaer|Nispen heeft aan haar gasten een enveloppe met inhoud
gevraagd voor een financiële bijdrage voor Café des Artistes (€ 3300,-)
Leerlingen van het Amstelveen college hebben een disco georganiseerd en daarbij €550,opgehaald.

Donaties in natura
Naast diverse spelletjes en speelgoed, is VUmc twee levensgrote paarden rijker (1 staat op de
kinderpoli en de andere op de 10de verdieping van Kinderstad).
De twee grote chill stoelen van Puks Plek zijn door de familie Blijmold vervangen in het Paarse
bos.
Van Fox Productions 100 prachtige T shirts met Full color Kinderstad logo ontvangen.
In november heeft Kinderstad een groot schilderij ontvangen van de kunstenaar Ton Schulte
voor in de huiskamer.
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KOKEN VOOR KIDS 2017
De 6de (en tevens laatste editie) van Koken voor Kids 2017 was wederom een groot succes. Alle
16 tafels in de Kookfabriek waren verkocht en Karin Bloemen zorgde voor een spetterend
optreden. Robert ten Brink was wederom de hartelijke gastheer van deze bijzondere avond.
De netto opbrengst is 50-50% verdeeld tussen Ronald McDonald Huis VUmc en VUmc
Kinderstad (€ 35.535,50 per stichting)
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STICHTING GILAT
Stichting Gilat heeft als doelstelling om patiëntjes in het ziekenhuis de afleiding te geven die
zij zo vreselijk hard nodig hebben. Op die manier doen zij nieuwe energie op, die ze kunnen
inzetten voor hun belangrijkste doel: beter worden. Concreet betekent dit dat Stichting Gilat
om de week een voorstelling / optreden / Meet en Greet verzorgt in het theater van
Kinderstad. De programmering is zeer divers waardoor er altijd een brede publieksgroep wordt
bereikt.
Dit jaar was er o.a. een optreden van de Telekids Musicalschool, Bob de Bouwer, het
zandkasteel

8

Jaarverslag 2017
•••

HOGESCHOOL IN HOLLAND
Het ‘Jij & Ik Project’ van de Pedagogiekstudentes van Hogeschool in Holland houdt in dat hbostudenten mbo-leerlingen begeleiden bij hun stage in VUmc Kinderstad. De mbo-studenten
krijgen coaching en begeleiding als ze willen doorstuderen aan de hogeschool. Daarnaast
worden de (zieke) kinderen in het ziekenhuis extra ondersteund. Elke dinsdag en
donderdagmiddag vinden deze activiteiten plaats aan de knutseltafel van Kinderstad.
Iedere workshop dient toegankelijk te zijn voor elke kind vanaf 4 jaar.
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VRIJWILLIGERS IN KINDERSTAD
Vrijwilligers (59 in totaal) zorgen in Kinderstad voor een schone en veilige speelomgeving en
zorgen ervoor dat de kinderen en hun begeleiders zich kunnen vermaken in Kinderstad met als
mooiste doel: even vergeten dat je ziek bent!

Daarnaast is er een ‘creatief’ vrijwilligersteam die workshops geven:
boetseren, armbandjes en zeepkettingen maken, Clown Powie, dans
en schmink, sleutelhangers maken en vilten.
Clown Powie / Frank Westerop is uitgeroepen uit Amsterdammer van
het jaar 2017.

In oktober zijn we met een grote groep vrijwilligers naar Forteneiland Pampus geweest.
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Het vrijwilligersteam 2017 bestond uit:
Alma, Anna, Annemaartje , Annemie, Barbara, Bastiaan, Bim, Brenda , Caroline, Corrie, Danique,
Demi, Eline, Els, Emmy, Esther, Fatima, Frank, Franny, Gera, Greg, Habiba, Ivonne, Josan, Karina,
Lisa, Lotte, Magteld, Mandy, Marian, Marjam, Marjolein, Marjon, Marlies, Martin, Michael, Narin,
Naziha, Nella, Nicole, Nienke, Olav, Onno, Orah, Patrice, Patricia, Peter, Petra, Rianne, Rick, Rob,
Sabine, Shereen, Songul, Stieneke, Suzanne, Tessa, Wil en Yvonne

VEILIGHEID EN TRAINING
Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

De vrijwilligers worden tijdens hun inwerkperiode op de hoogte
gebracht van de brandveiligheid en het calamiteitenplan. In april
heeft Kick in Kinderstad – in samenwerking met de collega’s van de
meldkamer – een ontruimingsoefening gehouden in Kinderstad met
de vrijwilligers.
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GASTENBOEK

Kinderstad??? Een betere afleiding
is er niet! En dan ook nog eens als
kers op de taart om de 14 dagen
verzorgd door Stichting Gilat een
leuke show!
En uitgespeeld raak je daar nooit,
Voor klein en groot.
Je kunt er knutselen, computeren
drummen op het drumstel of
piano spelen, dj zijn, er is lego een
hele barbie hoek een leesboek een
chill ruimte en nog veel meer

Wij maken van ons bezoekje aan
de poli er altijd een dagje uit van.
Eerst naar Kinderstad en daarna
pas naar de poli. En nu hij 12 is, is
het helemaal een feestje. Met je
eigen koffertje naar de Chill out
room! Lekker Fifa spelen.
In de vakantie gaat zijn zus ook
altijd mee en ook voor haar is het
een walhalla.
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Financiële toelichting
Ook in 2017 zijn er oor verschillende interne kinderafdelingen sponsoraanvragen ingediend bij
Stichting VUmc Kinderstad. In totaal is er € 6690 gefinancierd vanuit de Stichting.

Modernisering van de WizzkidsCorner tot Chill Out 12+
In juli 2017 is de Chill out ruimte 12+ officieel geopend met een georganiseerde FIFA
masterclass door de twee eSporters van Ajax : Koen Wijeland en Dani Hagebeuk. De kosten
van de volledige inrichting bedragen €55.000 excl BTW en zijn verspreid betaald in 2016 en
2017. De doelgroep 12+ is erg blij met deze nieuwe aanwinst en maakt er trots gebruik van.
Er is geen vergoeding aan de bestuurders betaald.

Vooruitblik
In februari 2018 bestaat Kinderstad 10 jaar en dit zal groots worden gevierd met een drietal
evenementen: netwerkborrel voor alle sponsoren, trouwe donateurs en (oud) bestuursleden,
een vrijwilligersfeestavond voor 80 vrijwilligers en een groot Kinderfeest in Kinderstad. De
kosten hiervoor zijn begroot op € 17. 000,Voor 2018 is er reeds een bedrag van € 12000,- begroot voor sponsoraanvragen van de
kinderkliniek. De neonatologie heeft een aanvraag ingediend voor spenen,
herinneringsdoosjes en fotolijstjes ter waarde van € 4000,-. Tevens is er een aanvraag voor
€5000, binnen gekomen voor aankleding polikliniek Vrouw Kind VUmc locatie Louwesweg.
De massages voor de kinderen door Elly Besemer zullen ook dit jaar gefinancierd worden door
de stichting (waarde maximaal € 12.000) In overleg met management kindergeneeskunde zal
dit in 2018 worden afgebouwd. Mogelijk wordt dit gecontinueerd op de Meibergdreef als daar
–medio 2018- het Vrouw Kind Centrum opent. Door deze opening en dus verschuiving van de
zieke kinderen naar Meibergdreef worden er (buiten de lustrumviering) geen grote uitgaven
verwacht in 2018.
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