Bestuur jaarverslag
Stichting VUmc Kinderstad 2013

DOELSTELLING
De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van (zieke) kinderen van VUmc te
Amsterdam, alles 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 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.
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 (Ronald McDonald Huis VUmc) Huiskamer, een
rustige plek waar ze een krantje kunnen lezen en een boterham kunnen eten.

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 2013 is als volgt:
mevrouw S.J. Freling, voorzitter
de heer G.J.L. Kaspers
de heer J.A. de Die, penningmeester
Het bestuur van Kinderstad hecht eraan om beide stadhouders, maar bovenal alle vrijwilligers en
donateurs ontzettend te bedanken voor hun fantastische inzet en betrokkenheid met Kinderstad.
Met recht zijn wij trots op allen, die het mogelijk maken dat Kinderstad in deze vorm opereert en
haar idealen ook voortdurend kan blijven realiseren.
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VUmc KINDERSTAD
VUmc Kinderstad is op 2 februari 2008 officieel geopend door prins Maurits en prinses Marilène
en dit prinselijk paar was ook aanwezig bij het eerste lustrum, welk groots gevierd werd op
zaterdag 2 februari 2013.
In 2013 hebben we ruim 21.000 bezoekers ontvangen in Kinderstad waaronder 9.100 kinderen.
(600 kinderen meer dan in 2012)
2013
totaal

kinderen

begeleiders

Gasten

rondleiding

jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep

1712
1934
1820
1715
1724
1876
1585
1921
1660

714
853
789
745
782
846
701
866
735

497
535
478
484
481
550
421
492
449

260
283
317
230
277
240
261
261
264

241
263
236
256
184
240
202
302
212

okt

2060

883

564

344

269

nov

1710

686

570

248

206

dec

1408

556

370

273

209

21125

9156

5891

3258

2820

totaal
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1ste lustrum VUmc Kinderstad
Op 2 februari 2013 is het 1ste lustrum groots gevierd met de inauguratie van de nieuwe
kinderburgemeester Yvanca van Splunter door prins Maurits en prinses Marilène.
Gastheer Robert ten Brink presenteerde de middag en na het officiële gedeelte ‐ met goochelaar
Peter Vogel ‐ konden de aanwezige gasten deelnemen aan diverse feestelijke activiteiten: taart
snijden uit karton, petjes pimpen, buttons maken, T‐shirts pimpen, professioneel schminken,
cupcakes versieren, boetseren en werd de zeer geslaagde middag afgesloten met een knallend
optreden van Dave Dekker (Voice Kids).

Gedurende het jaar zijn natuurlijk alle thema dagen gevierd : Nieuwjaarsdag cocktail,
Valentine, Paasactiviteiten, Vader&Moederdag, Koninginnedag, Sinterklaas en Kerstactiviteiten.
Bijzondere optredens waren o.a. het voorlezen van Edwin van der Sar tijdens de
kinderboekenweek, bezoek van de hockey dames die bij de OS 2012 goud behaalden, DJ workshop
van radio 538 DJ Barry Paff en het jaarlijkse bezoek van de voltallige Ajax selectie op 4 dec. 2013
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Op 9 november vond er een terugkomdag / familiedag plaats van de patientjes met
retinoblastoom. De lunch en het swingende optreden van de Limehouseband (9‐mans formatie)
was ook een succes. Aansluitend aan dit programma hebben we het 5 jaar bestaan van Clown
Powie in Kinderstad gevierd.

STICHTING GILAT
In 2013 is er een officiële samenwerking gestart met 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.
In 2013 vonden o.a. de volgende Gilat optredens plaats: Meet
en Greet met Lieke van Lexmond, optreden van Alain Clark,
voorstelling Keetje Clown, Kikker, Lieve Bertha, Ei met een
staartje en Ruth Bakker.

VUMC xTra Award
Hardloopgroep de Hunzerunners uit Purmerend ontving op 31 oktober 2013 de VUmc Xtra Award
2013 voor hun jarenlange steun aan VUmc Kinderstad.
De Hunzerunners zijn een hardlopende vriendengroep die het lopen van de Dam‐tot‐Damloop
gebruikt om geld in te zamelen voor VUmc Kinderstad. Grote initiator en sponsor van deze
sportieve groep is Ger Koopman, directeur van het Frans Otten Stadion in Amsterdam Zuid. De
jarenlange inzet heeft inmiddels tot een sterke persoonlijke betrokkenheid geleid van de
Hunzerunners bij VUmc Kinderstad.
https://www.youtube.com/watch?v=qiMCfh2IcAg#t=12

HOGESCHOOL IN HOLLAND ‐ Wij InHolland Award
In september van dit jaar heeft het Jij & Ik Project van Hogeschool inHolland de
Wij inHolland award gewonnen:
Wij In‐Holland is een podium waar alle studenten van Hogeschool InHolland de kans krijgen om
zichzelf met een bijzonder en innovatief onderwijsproject te onderscheiden. Om waarde(n)volle
professionals over te dragen aan de arbeidsmarkt, maken studenten van Hogeschool InHolland al
tijdens hun studie kennis met de beroepspraktijk. Het winnende Jij & Ik Project is daar een
voorbeeld van.
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Het Jij & Ik Project van de Pedagogiekstudentes Manon Smit en Lisa van Vlerke houdt in dat hbo‐
studenten 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.
Hieronder een aantal collages van de verschillende knutselactiviteiten die door de studenten zijn
verzorgd:

Om deze vorm van begeleiding (Peer to Peer coaching) te promoten binnen de Hogeschool
inHolland opleiding is o.a. het volgende filmpje gemaakt in Kinderstad:
http://www.youtube.com/watch?v=CHJj4rX0gMk

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers (66 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 team die workshops geven: boetseren, armbandjes
en zeepkettingen maken, Clown Powie, sleutelhangers maken, scrappen en vilten.
Op 13 oktober vond ons jaarlijkse uitje plaats: een echte ‘Andy Warhol’ schilderworkshop met
aansluitend een borrel (aangeboden door de Ijkantine) en onbeperkt pannenkoeken eten op de
varende pannenkoekenboot op het Ij. Op donderdag 19 december hebben we een sushi workshop
georganiseerd in Kinderstad voor onze vrijwilligers met aansluitend een “eindejaarsborreltje”en
eigengemaakt geschenk (óud Hollandse kopjes met vogelvoer….fluitend 2014 in )

Helaas is in april onze vrijwilligster Jopie Douwens (73 jaar) overleden: een trouwe, lieve en
enthousiaste vrijwilligster van het eerste uur. Altijd zorgzaam en attent; vrouw met het hart op de
juiste plaats. Goed gevoel voor (Amsterdamse) humor en in haar goede dagen altijd aan de poets.
Ze was erg geliefd in Kinderstad en iedereen zag haar zowaar als haar/zijn eigen oma. Ze heeft een
enorme leegte achtergelaten in Kinderstad.

6

VEILIGHEID EN TRAINING
Begin juni hebben twee groepen (16 personen in totaal) vrijwilligers deelgenomen aan de
brandoefening op het terrein van de VU.
Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

(DIGITALE) COMMUNICATIE MET EXTERNE PARTIJEN
Kinderstad is digitaal actief via de volgende kanalen:
www.vumc.nl/afdelingen/VUmc‐Kinderstad‐VUmc‐Huis/VUmc‐kinderstad2/
www.facebook.com/vumckinderstad.nl
twitter : @vumckinderstad
Voor het gebruik maken van foto’s voor publicatie doeleinden wordt eerst schriftelijk
toestemming gevraagd aan de gefotografeerden.
Met grote regelmaat staat Kinderstad in de Tracer (tweewekelijkse VUmc medewerkerblad –
oplage 4750) en het full color donateurs magazine Eigenwijs.

RELATIE MET HET ZIEKENHUIS
Klinische patiënten van de kinderafdeling dienen toestemming te vragen aan de verpleegkundige
om een bezoek te brengen aan Kinderstad. Maandelijks is er een overleg tussen de pedagogische
medische medewerkers en de assistent stadhouder over o.a. programmering van de activiteiten.
Op de diverse programmaborden op de kinderafdeling (6 in totaal) staan de wekelijkse activiteiten
& workshops vermeld. Tevens worden er briefjes verspreid tijdens het ontbijt op de dag van een
grotere voorstelling in Kinderstad.
De ruimte van Kinderstad is oorspronkelijk gefinancierd onder de vlag van het Ronald McDonald
Kinderfonds. De ruimte is eigendom van VUmc en wordt ter beschikking gesteld aan de Stichting
VUmc Kinderstad. Tevens zijn de twee medewerkers van Kinderstad in dienst bij VUmc, waardoor
donaties en andere inkomsten direct ten goede komen aan de inrichting en de activiteiten van
Kinderstad zelf.

SPONSORS/GIFTEN
In mei 2013 vond de 3de editie plaats van Koken voor Kids – totale opbrengst ruim € 53.600!
Een gezellige, informele avond in de Kookfabriek te Amsterdam, waar naast een kookworkshop
ook een veiling en optreden plaatsvindt door een bekende Nederlandse artiest. Dit jaar zette
Danny de Munk de fabriek ‘op zijn kop’. Gastheer op deze geslaagde avond was wederom Robert
ten Brink.
Kinderstad was dit jaar wederom het goede doel tijdens de Spinning marathon bij sportschool All
Sports (Amstelveen), Brettenloop (stadsdeel West), Dam tot Dam loop (Hunzerunners).
Leerlingen van de onderbouw van Thamen scholengemeenschap te Uithoorn hebben tijdens
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de klusdag eind juni bijna € 10.000 voor Kinderstad opgehaald.
In de zomer heeft buitenreclame bureau Centercom een maand lang kosteloos 50 abri posters
opgehangen met eigengemaakte tekeningen van kinderen in Kinderstad om zo nieuwe donateurs
te werven en bekendheid van dit project te vergroten.

Gedurende het jaar hebben we regelmatig knutselmaterialen gedoneerd gekregen voor de diverse
workshops & knutselkar (initiatief van individuele scholen & bedrijven).
Trots zijn wij op alle andere sponsoren, in welk bedrag en vorm dan ook, die zien dat zij door hun
donatie en/of gift werkelijk het verschil kunnen maken en door een lach van een kind kunnen zien
waarvoor we het allemaal en met elkaar doen.
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FINANCIËN

Financiële toelichting
VUmc Kinderstad wist in 2013 vergelijkbare opbrengsten te realiseren als in 2012. ‘Koken voor
kids’ (in samenwerking met Ronald McDonald Huis VUmc) blijft, ook na kosten, hierin het grootste
fund‐raising evenement, echter ook het onverwachte bedrag van de Thamen
scholengemeenschap en de duidelijke toename van particuliere donaties mochten er zijn.
Uiteraard naast al onze trouwe sponsors in geld of in natura die VUmc Kinderstad jaarlijks mag
verwelkomen.
De kosten waren ook in 2013 beperkt. Niet in de laatste plaats door de voortdurende doelstelling
om voor alle kosten en activiteiten steeds weer sponsors te zoeken. En uiteraard omdat de
vrijwilligers allen belangeloos hun tijd investeren in het welzijn van kinderen, chapeau!
Door het positieve saldo kon in 2013, naast de bestemmingsreserve ‘Vervanging Speelhoeken’,
ook een bestemmingsreserve ‘Inrichting Jeugdruimte’ worden gevormd. Doelstelling is om hiervan
voor de wat oudere jeugd een aparte ruimte in te gaan richten. In de komende tijd worden
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hiervoor de ideeën nader vormgegeven. ‘Kinderstad en kliniek’ betreft de reserve, welke vrijelijk
gebruikt kan worden voor nieuwe initiatieven met betrekking tot Kinderstad en de Kinderkliniek.
Hierin zit ook een continuïteitsreserve: de reserve welke Kinderstad noodzakelijk acht om
onverwachte tegenvallers in het huidige Kinderstad‐complex op te vangen.
Verder zijn de bestuurskosten apart opgenomen. Hieronder vallen kosten die niet direct te maken
hebben met het exploiteren van Kinderstad. Tezamen met de promotiekosten, betekent dit dat
93% (92% in 2012) van de netto‐inkomsten over 2013 ook direct ten goede kwam aan de
doelstelling (zieke kinderen) van Stichting VUmc Kinderstad.
Voor 2014 is inmiddels voor een bedrag van EUR 36.000 aan projecten goedgekeurd (incl. extra
pedagogisch werk). Daarmee vinden vrijwel alle netto‐inkomsten in 2014 een besteding binnen de
doelstelling van de Stichting.
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