Bestuur jaarverslag
Stichting VUmc Kinderstad 2014

DOELSTELLING
De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van (zieke) kinderen van VU
medisch centrum (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.
VUmc Kinderstad is gelegen 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 (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 2014 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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LEVEN IN KINDERSTAD
VUmc KINDERSTAD
In 2014 hebben we ruim 20.000 bezoekers ontvangen in Kinderstad, weliswaar minder dan in
2013 ( 20128 bezoekers in 2014 tegen 21125 bezoekers in 2013), maar het aantal kinderen is
gestegen met 428 (9584 kinderen in 2014 en 9156 kinderen in 2013)
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ACTIVITEITEN IN KINDERSTAD
Gedurende het jaar zijn alle thema dagen gevierd : Nieuwjaarsdag cocktail,
Valentine, Paasactiviteiten, Vader & Moederdag, Koninginnedag, Sinterklaas en
Kerstactiviteiten.

Bijzondere momenten waren onder andere de vele (digitale) felicitaties voor onze 6de
verjaardag (02-02-2014), de eerste Koningsdag, werden alle verpleegkundigen in het zonnetje
gezet met een stoere button op de Dag van de Verpleging (12 mei), keken we alle Oranje WK
voetbalwedstrijden op groot scherm, kwam de dierendokter op bezoek en werd
Kinderboekenweek gevierd. De LOOM rage bereikte Kinderstad natuurlijk ook.

Onze 3de kinderburgemeester Yvanca van Splunter was ook zeer regelmatig aanwezig bij de
diverse activiteiten in Kinderstad.
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PRACHTIGE SPONSOR & FONDSENWERVENDE ACTIVITEITEN EN DONATIES
Voor de 5de keer was Kinderstad het goede doel van de kidsrun van de Brettenloop. Danielle
liep de 5k van Alphen voor haar buurjongetje Brian - die lange tijd in VUmc heeft gelegen - en
samen doneerden ze de opbrengst aan Kinderstad. In juli vond de open dag van Ajax plaats en
ook daar was Kinderstad vertegenwoordigd in de tent van de Ajax Foundation voor de verkoop
van Ajax merchandising. De Hunzerunners renden weer een fantastisch bedrag bij elkaar
tijdens de Dam tot Dam loop. Verder mochten we invulling geven aan de Kids village tijdens de
1ste Ajax Foundation Run, werden er onder leiding van de chef kok van het Hilton heerlijke
cupcakes gebakken, werd er weer hard gefietst tijdens de spinning marathon bij All Sports,
Bakte FBC voor Kinderstad taarten en cupcakes en kregen we o.a. een prachtige lichttafel
gedoneerd.
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KOKEN VOOR KIDS
Ook de 4de editie van Koken voor Kids in de Kookfabriek in Amsterdam was zeer geslaagd en
succesvol. Gastheer op deze geslaagde avond was wederom Robert ten Brink en Dré Hazes jr.
zette de kookfabriek ‘op zijn kop’.

EXTERNE PR
In de zomer heeft buitenreclame bureau Centercom weer een maand lang kosteloos 50 abri
posters opgehangen met als doel om de bekendheid van Kinderstad te vergroten.

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 waar we het allemaal en met elkaar voor doen.
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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.
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In 2014 vonden o.a. de volgende optredens plaats: swingend optreden van Dirk Scheele,
voorlezen door Diewertje Blok, Kikker, Ballonnenvrouwtje, Goochelaars, Loet moet door Ruth
Bakker, Dikkie Dik is jarig en Meet & Greet met Charly Luske.
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.
Hieronder een aantal collages van de verschillende knutselactiviteiten die door de studenten
zijn verzorgd:
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VRIJWILLIGERS IN KINDERSTAD
Vrijwilligers (63 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, sleutelhangers maken, Scrappen en vilten.
In juli hebben we een zomerborrel georganiseerd in de Alma tuin – de schooltuintjes tegenover
Kinderstad. En in oktober hebben we met elkaar mogen ervaren hoe blinden en slechtziende
Amsterdam ervaren. Ook tijdens dit uitje werd weer eens duidelijk door wat voor een
ontzettend leuke gevarieerde groep mensen VUmc Kinderstad op een professionele wijze
draaiende wordt gehouden.

Het vrijwilligersteam 2014 bestaat uit:
Alma, Ankelien, Annemaartje, Annemie, Barbara, Bastiaan, Bianca, Caroline, Danique, Demi
Elaine, Emmy, Esther, Fatima, Fatma, Frank, Franny, Gera, Greg, Hiskia, Inge, Ivonne, Josta,
Karin, Karina, Karlijn, Linda, Magteld, Marian, Marjolein, Marlies, Maroeska, Miriam, Mirjam,
Nella, Nienke, Ofra, Olav, Onno, Orah, Patrice, Peter, Petra, Petra, Pien, Renate, Rianne, Rob
Robbin, Samyae, Sonja, Stieneke, Suzan ,Suzanne, Ted, Terrence, Tessa, Tessel, Veerle en Wil
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 calamiteitenplan. Gedurende het jaar wordt er regelmatig geattendeerd op
het doornemen van het ontruimingsplan.
(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
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Vooral via Facebook vindt veel interactie plaats met onze bezoekers
Voor het gebruik maken van foto’s voor publicatie doeleinden wordt eerst schriftelijk
toestemming gevraagd aan de gefotografeerden.
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GASTENBOEK

VUmc Kinderstad is een uitkomst voor zowel
kinderen als volwassenen. Even een
momentje ergens anders, maar toch binnen
enkele minuten van de zalen, kamers of
behandel -ruimtes. De vele vrijwilligers die
onder de bezielende leiding van Marijke en
Nicole hun taken verrichten, zijn vaak al
mensen die het in hun dagelijkse leven
bijzonder druk hebben. Ook artsen in
opleiding zijn hier regelmatig vinden. Het
kan niet anders of dit worden uitstekende
artsen, met het hart op de goede plek.

Wat een fantastische plek
is VUmc Kinderstad!! De
kids vinden het geweldig.
Dank en respect voor alle
vrijwilligers en bedrijven
die dit mogelijk maken!!!

Wat doen jullie toch
echt super leuke
dingen met de
kinderen! Echt
geweldig leuk

Wat lief toch al
die vrijwilligers
die ook in de
vakantie
"gewoon"
blijven
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Financiën

RESULTATEN 2014 - Stichting VUmc Kinderstad
2013A
7.247
12.933
51.650
4.769
1.545
150
(8.871)
69.423
1.795
3.030
-

2014A
7.792
19.476
46.725
4.156
18
(6.566)
71.601
1.797
4.357
931
2.432
5.979

-

8.570
9.000
25.981

4.825

33.067

2015B
7.000
11.000
41.000
1.000
(355)
59.645
1.750
4.750
1.000
9.000
12.145
3.000
3.000
12.000
3.000
42.145
25.000
74.645

64.598

38.535

(15.000)

Saldo VUmc Fonds
Saldo Kas
ACTIVA

2013A
275.639
428
276.066

2014A
314.598
3.003
317.601

2015B
298.601
1.000
299.601

- Pedagogisch werk
- Kinderstad en -kliniek
- Vervanging Speelhoeken
- Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserves
Crediteuren
PASSIVA

5.000
161.066
60.000
50.000
276.066
276.066

204.601
60.000
50.000
314.601
3.000
317.601

189.601
60.000
50.000
299.601
299.601

Donaties Stichtingen en Bedrijven
Particuliere donaties
Opbrengst Acties & Evenementen
Sponsoring
Rente
Overige opbrengsten
minus: PR & Actiekosten (o.a. Koken4Kids)
NETTO OPBRENGSTEN
Bestuurs- en Algemene kosten
Kinderstad en -Kliniek
Pedagogisch werk & opleiding
- Nieuw speelgoed/meubilair Kliniek
- Inrichting Kinderafdeling etc.
-Geluk sk offer
- Inrichting Kinderstad en -k liniek
- Fysio en massage t.b.v. ziek e k inderen
- Kinderboek (Engels) ter begeleiding onderzoek
Specifieke projecten
Upgraden polikliniek
UITGAVEN
SALDO INKOMSTEN-UITGAVEN

BALANS - Stichting VUmc Kinderstad
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Financiële toelichting
VUmc Kinderstad wist in 2014 vergelijkbare opbrengsten te realiseren als in 2013. ‘Koken voor
kids’ (in samenwerking met Ronald McDonald Huis VUmc) blijft, ook na kosten, hierin het
grootste fundraising evenement, echter ook het bedrag van de Hunzerunners en de
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 2014 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 2014 ook aan de bestemmingsreserves worden toegevoegd.
‘Kinderstad en kliniek’ betreft de reserve, welke vrijelijk gebruikt kan worden voor nieuwe
initiatieven met betrekking tot Kinderstad en de Kinderkliniek. De continuïteitsreserve betreft
de reserve welke Kinderstad noodzakelijk acht om onverwachte tegenvallers in het huidige
Kinderstad-complex op te vangen.
Verder zijn de bestuurs- en algemene kosten apart opgenomen. Er is geen vergoeding aan de
bestuurders betaald. Onder de algemene kosten vallen de kosten die niet direct te maken
hebben met het exploiteren van Kinderstad. Tezamen met de promotiekosten, betekent dit
dat 97% (97% in 2013) van de netto-inkomsten over 2014 ook direct ten goede kwam aan de
doelstelling (zieke kinderen) van Stichting VUmc Kinderstad.
Voor 2015 is inmiddels voor een bedrag van EUR 42 145 aan projecten goedgekeurd, terwijl er
ook een bijdrage is toegezegd van EUR 25 000 voor het upgraden van de kinder polikliniek om
het speelse karakter ook hier tot uiting te brengen.
Aangevuld met het doorschuiven van een aantal projecten ( EUR 15000) van 2014 naar 2015,
vinden daarmee alle verwachte netto-inkomsten in 2015 een besteding binnen de doelstelling
van de Stichting.
In 2015 zullen we ook plannen uitwerken om een aparte ruimte in te richten voor de wat
oudere jeugd. We zijn bezig hiervoor sponsors in natura te werven.
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