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DOELSTELLING
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 financieert 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 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.

STATUTAIRE NAAM EN PLAATS

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.

Stichting VUmc Kinderstad is gevestigd te Amsterdam en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer 34109764.
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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 2016 is als volgt:
mevrouw S.J. Freling, voorzitter & beschermvrouwe
de heer G.J.L. Kaspers, bestuurslid
de heer P.A.M. Marée, 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.

LEVEN IN KINDERSTAD
Kinderstad is 7 dagen in de week geopend en heeft in 2016 meer interne promotie in VUmc
gemaakt voor de mogelijkheden van het bezoek aan Kinderstad door (klein) kinderen van
volwassen patiënten.
2016
totaal
kinderen begeleiders gasten rondleiding
jan
2023
905
471
410
237
feb
1935
790
521
360
264
mrt
1487
640
421
229
197
apr
1792
760
433
310
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mei
1550
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197
jun
1876
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240
240
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260
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aug
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715
373
252
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sep
1585
727
436
248
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okt
1870
826
494
299
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nov
1771
767
491
329
184
dec
1500
624
395
258
223
totaal

20363

8921
44%

5380
26%

3482
17%

2580
13%
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Overzicht bezoekersaantal afgelopen jaren:
In 2016 zijn er bijna 2100 meer bezoekers geweest dan in 2015.
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ACTIVITEITEN IN KINDERSTAD
Gedurende het jaar zijn alle thema dagen gevierd : Nieuwjaarcocktail, Valentijnsdag,
Paasactiviteiten, Vader- en Moederdag, Koningsdag, Sinterklaas en Kerstactiviteiten:

De kinderburgemeester - Yvanca van Splunter - was ook regelmatig aanwezig bij de diverse
activiteiten in Kinderstad (o.a. bezoek Ajax selectie, 8ste verjaardag, 2 open middagen in het kader
van 50 jaar VUmc, startschot Brettenloop 2016)

Ook zijn er dit jaar een vijftal schilder workshops georganiseerd door vrijwilliger en beeldend
kunstenaar Caroline Beekhoff voor ouders van opgenomen kinderen buiten openingstijden (’s
avonds)
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Bijzondere momenten waren onder andere de 8ste verjaardag van Kinderstad, het bezoek van de
gehele Ajax selectie in januari en werden op 12 mei alle verpleegkundigen in het zonnetje gezet met
een mooie button, werd Kinderboekenweek uitgebreid gevierd, las Lisa Lips voor uit eigen werk en
trad in juni niemand minder dan Caro Emerald op in Kinderstad.

,
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Dit jaar bestond VUmc precies 50 jaar (12 oktober 2016) en zijn er in Kinderstad een aantal extra
activiteiten (open dagen) georganiseerd waar alle kinderen – VUmc breed- welkom waren. De
opkomst en de reacties van de gasten waren groots.
In mei en september waren er themamiddagen: Circus Kristal & tutmiddag met diverse (knutsel)
activiteiten en bezoek van Anna & Elsa (Frozen – Disney)
En in december was er een geslaagde middag met Sinterklaas en zijn DJ & danspieten

DONATIES & FONDSENWERVENDE ACTIVITEITEN
Eind 2015 is Martijn Triesscheijn overleden en zijn laatste wens was om in plaats van bloemen geld in
te zamelen voor Kinderstad. Martijn is destijds heel actief geweest bij de opbouw van Kinderstad.
Gelukkig ook heugelijk nieuws in 2016: er zijn 2 grote jubileafeesten georganiseerd met Kinderstad
als goede doel. En hebben de Hunzerunners zich weer in het zweet gerend tijdens de Dam tot Dam
loop. De initiatiefnemer – Ger Koopman – en zijn familie dragen Kinderstad al lange tijd een zeer
warm hart toe. Naast de opbrengst van de Hunzerunners heeft hij tijdens zijn 65ste verjaardag zijn
gasten om een donatie voor Kinderstad gevraagd.
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Dit jaar vierde Intra Lighting hun 10jaar jubileum en vroegen hun gasten om een donatie aan
Kinderstad.
Het bedrijf Aberdeen Asset Management – kantoor op de Zuidas- doneerde ook een groot bedrag
om onder andere de dagbehandeling op de polikliniek op te vrolijken met nieuw meubilair en
speelgoed.

Donaties in natura
Diverse producten (zoals games, DVD’s, knutselmaterialen ) zijn gedoneerd en deze twee donaties
verdienen een spotlight; Muziekdocent Thomas heeft een prachtig drumstel gedoneerd aan
Kinderstad (inclusief geluidsbox) en door Maison Deux zijn twee stoere rocking horses gedoneerd
voor in de huiskamer.

Via AFC Ajax en Ajax Foundation hebben we voor drie verschillende wedstrijden (oud) patiëntjes en
vrijwilligers mogen uitnodigen voor een thuiswedstrijd van Ajax in de ArenA. De reacties van de
kinderen en familie waren hartverwarmend.

KOKEN VOOR KIDS
Dit jaar is besloten – in overleg met het bestuur & management van het Ronald McDonald Huis
VUmc– om geen ‘Koken voor Kids fundraisingavond’ te organiseren. De opbrengst die in het
financiële resultaat staat, is afkomstig uit 2015.
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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 Kinderband, diverse voorstellingen door Max& Jet, Dikkie
Dik en voorlezen door Albert Verlinde (ambassadeur Stichting Gilat)
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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:

VRIJWILLIGERS IN KINDERSTAD
Vrijwilligers (58 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, scrappen en vilten.

In mei heeft Richard van grimeatelier Reobijn een gratis workshop
aangeboden aan onze vrijwilligers

9

Jaarverslag 2016


In december zijn we met de vrijwilligers naar het Grafische Werkcentrum Amsterdam geweest en
zijn er posters gedrukt op de traditionele persen met als thema “Mooi Mens, jij maakt het verschil”.
Het vrijwilligersteam 2016 bestond uit:
Alma, Anna, Annemaartje, Annemie, Barbara, Bastiaan, Bianca, Bim, Caroline, Celine, Corrie,
Danique, Demi, Elaine, Els, Emmy, Esther, Fatima, Frank, Franny, Gera, Greg, Inge, Ivonne, Julide,
Karin, Karina, Lisa, Liza, Magteld, Marian, Marjolein, Marlies, Martin, Michael, Nella, Nienke, Olav,
Onno, Orah, Patrice, Patricia, Peter, Petra, Renate, Rianne, Rick, Rob, Samyae, Shumaila, Sylwia,
Stieneke, Suzan, Tannith, Tessa, Wil, Yasmine 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. Gedurende het jaar wordt er regelmatig geattendeerd op het doornemen van
het ontruimingsplan.
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(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
Vooral via Facebook vindt veel interactie plaats met onze bezoekers.
Voor het gebruik mogen maken van foto’s voor publicatie doeleinden wordt eerst schriftelijk
toestemming gevraagd aan de (ouders van de ) gefotografeerde.
Kinderstad heeft twee keer de landelijke pers gehaald: op 29 oktober vond de boekpresentatie
plaats van Waantje krijgt de knarser, geschreven door Caroline Ligthart en de presentatie werd
verzorgd door Irene Moors. RTL 4 nieuws heeft hier een item aan gewijd in hun nieuwsbulletin.
Video verslag presentatie
Op 13 december werden de ramen van Kinderstad gewassen door vier Superhelden (stuntmannen)
De actie werd uitgevoerd door “de beste wensen” van radio 538 . Dit heeft veel landelijke
publiciteit opgeleverd voor VUmc Kinderstad.

Het Jeugdjournaal, Hart van Nederland en natuurlijk op de social media kanalen van radio 538
Video Radio 538

Radio 538

Video ANP
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GASTENBOEK

Vanmiddag weer heerlijk tot rust
gekomen in kinderstad. Mijn zoon
heeft heerlijk gespeeld en ik
genoten van een bakkie koffie,
het uitzicht en natuurlijk lekker
gespeeld met mijn zoon. Hij heeft
zelf even piano mogen spelen met
1 van jullie....geweldig! Klasse
dames! En de halloween hoek ziet
er super mooi uit! Tot over 2
weken

Geweldig initiatief voor
patiënten maar ook
bezoekers van patiënten.
Mijn kinderen hebben
zich er opperbest
vermaakt tijdens de
(lange) opname van hun
vader
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Financiën
RESULTATEN - Stichting VUmc Kinderstad
Donaties Stichtingen en Bedrijven
Particuliere donaties
Opbrengst Acties & Evenementen
Sponsoring
NETTO INKOMSTEN
Bestuurs- en Algemene kosten
- (Knutsel)Materialen
- Bekers RMcD
- Exploitatie Kinderstad
- Onderhoud Kinderstad en -kliniek
- Vrijwilligerskosten
- Overig
Kinderstad en -Kliniek
- Pedagogische activiteiten
- Kanjerkralen
Pedagogisch werk & opleiding
- Aanschaf speelgoed en kindermeubilair
- Inrichting Kinderstad en -kliniek
- Fysio en massage t.b.v. zieke kinderen
- Kinderboek (Engels) ter begeleiding onderzoek
- Toegezegde sponsoring Kinderafdeling
Specifieke projecten

2015A
€ 30.500
€ 15.358
€ 26.457
€ 16.359
€ 88.549
€ 3.124
€ 1.161
€ 1.334
€ 6.219
€ 6.957
€ 1.400

2016B
€ 10.000
€ 15.000
€ 30.000
€ 5.000
€ 55.000
€ 2.000
€ 1.500

2016 A
€ 17.100
€ 5.096
€ 59.365
€ 1.242
€ 82.802
€ 12
€ 695

2017 B

€ 6.500

€ 11.625

€ 12.000

€ 1.500

€ 3.000

€ 17.071
€ 335

€ 9.500
€ 500

€ 349
€ 34
€ 12.703
€ 657

€ 335

€ 500
€ 11.000
€ 81.245
€ 12.000

€ 12.000
€ 5.000
€ 35.000

€ 52.000
€ 250
€ 750

€ 15.750
€ 500

€ 10.721
€ 3.000
€ 908
€ 2.579
€ 17.208

€ 104.245

€ 657
€ 7.974
€ 45.180
€ 6.000
€ 303
€ 32.221
€ 59.456

NETTO UITGAVEN

€ 37.738

€ 116.245

€ 72.827

€ 76.000

SALDO INKOMSTEN-UITGAVEN

€ 50.811

€ -61.245

€ 9.975

€ -24.000

restated
2015A
€ 395.403
€ -329

2016B
€ 313.661
€0

2016A
€ 416.405
€ 89
€ 6.538

€ 395.074

€ 313.661

€ 423.032

- Reserve Kinderstad en -kliniek
- Vervanging Speelhoeken
- Bestemmingsreserve
- Toegezegde verplichtingen
Bestemmings en algemene reserves

€ 264.906
€ 60.000
€ 50.000

€ 233.661
€ 30.000
€ 50.000

€ 374.906

€ 313.661

€ 230.045
€ 30.000
€ 50.000
€ 51.180
€ 361.225

Verschuldigd rekening courant VUmc
PASSIVA

€ 20.168
€ 395.074

€ 313.661

€ 61.807
€ 423.032

BALANS - Stichting VUmc Kinderstad
Saldo VUmc Fonds
Saldo Kas
Saldo ING
Overige
ACTIVA

€ 500
€ 10.000
€ 30.000
€ 12.000
€ 7.500

€ 59.500
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Financiële toelichting
In 2016 zijn er door verschillende interne sponsoraanvragen ingediend bij Stichting VUmc
Kinderstad. In totaal is er € 46.846,26 gefinancierd vanuit de Stichting.
Voor de inrichting van de dagbehandeling op de Kinderpolikliniek van VUmc is een bedrag van €
29.690,44 gefinancierd. Dit betreft grotendeels de inrichting van de kinderpolikliniek door Nieuwe
Heren. De kinderafdeling heeft voor de aankleding en vervanging van speelgoed een bedrag van €
14.625,48 gefinancierd gekregen. Dit is inclusief twee kwartalen kindermassages door Elly
Besemer. Zij komt wekelijks naar de kinderafdeling en de reacties van de kinderen zijn
hartverwarmend:
Enkele reacties:
Een meisje van 13 die weer is opgenomen zegt tijdens het masseren: “O wat heb ik dit gemist”
Een jongetje van 5jr vraagt na overplaatsing naar een ander ziekenhuis of daar ook massage is. Hij zei
eigenlijk: Mama is hier ook Elly met het roze flesje? (massageolie)
Een jongen van 14jr vraagt of de dokter in zijn dossier wil schrijven dat massage zijn buikpijn
verminderde.
Een ouder verzucht tijdens de massage van haar kind: Ik word er zelf ook helemaal rustig van.

Tenslotte heeft de neonatologie ook om sponsoring gevraagd van € 2530 euro voor een aantal
waardevolle items.

Team Kinderstad, Ik wil je even laten weten dat we nog
steeds erg blij zijn met alles wat VUmc kinderstad voor ons
mogelijk heeft gemaakt. Bijgevoegd een foto van de doeken
voor overleden kinderen en nog een collage met de doos en
fotolijstje voor de overleden kinderen.
Onze levende kinderen maken we heel erg blij met de
spenen!
Nogmaals veel dank. Team Intensive Care Neonatologie
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Modernisering van de WizzkidsCorner tot Chill Out 12+
In 2016 zijn vele uren gestoken in het inventariseren van de wensen van de doelgroep 12+ en het
verkennen van de markt qua mogelijkheden. Uiteindelijk is de opdracht verstrekt aan Bitmove om
de ruimte als ‘turnkey’ om te bouwen tot Chill Out ruimte. Totale kosten bedragen € 55.000 en dit
bedrag is verdeeld over 3 facturen. In 2016 is er een bedrag van € € 33.275,00 betaald. Dit project is
deels gefinancierd door de recette van het UEFA Europa League duel Ajax - Legia Warschau door
Ajax Foundation in 2015.
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 99% (96 % in 2015) van de nettoinkomsten over 2016 ook direct ten goede kwam aan de doelstelling van Stichting VUmc
Kinderstad.
Voor 2017 is er reeds een bedrag van € 29.500 begroot voor sponsoraanvragen van de kinderkliniek.
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