Beleidsplan Stichting Tekenen voor Kinderen 2018
Doelstelling
De stichting zet zich in om kinderen in ziekenhuizen op te vrolijken om voor hen tekeningen te maken
die door een bezoekend tekenaar live “op de rand van het bed” worden gemaakt. Ook mag het kind
drie willekeurige strepen op een blanco vel zetten, waarna de tekenaar er een tekening van maakt.
De tekenaar werkt vooral vanuit de impulsen die het kind hem geeft en de patiëntjes mogen
natuurlijk de tekeningen houden. Hiermee wordt bijgedragen het kind zijn trauma’s van opname,
behandeling en eventuele operatie te helpen verwerken.
Sinds 2015 is de stichting ook actief op andere locaties dan ziekenhuizen. Een pilot van vier maanden
in een orthopedagogische dagcentrum voor geestelijk en lichamelijk beperkt kinderen is een groot
succes gebleken. Inmiddels wordt getekend op drie verschillende locaties..
Werkzaamheden
De tekenaars van de stichting tekenen maandelijks in 48 ziekenhuizen en 3 orthopedagogisch
dagcentra in Nederland. Zij worden hierbij ondersteund door het hoofd van de pedagogische
afdeling, die zorg draagt voor de planning alsmede ook de briefing vooraf.

Situatie/realisatie
Op 16 september 2017 vierde de stichting het 10-jarig jubileum met een groots TekenFestijn. Op die
dag kwamen ongeveer 250 kinderen en ouders langs in de centrale hal van het WKZ, waar meerdere
workshops en activiteiten waren georganiseerd. Met een mooie toespraak van Jan Terlouw werd die
dag het eerste exemplaar van het nieuwe tekendoeboek overhandigd aan het WKZ. Kortom, een zeer
geslaagd TekenFestijn.
Ook nam Dolph Paulsen op deze dag afscheid als directeur van de stichting en is hij toegetreden tot
het bestuur. Zijn taken zijn per direct overgenomen door Henk van der Ploeg.
Het aanvragen van financiële bijdragen van fondsen is dit jaar zeer goed verlopen. Vanuit diverse
fondsen mochten we mooie bijdragen ontvangen. Er is voor gekozen om de aanvragen aan te laten
sluiten bij de regio’s en te kiezen voor projectplannen en begrotingen op basis van deze regioindeling.
Niet alleen groeit het aantal ziekenhuizen ieder jaar, maar ook neemt het aantal tekenaars toe.
Inmiddels is het aantal al doorgestegen tot 17. Het is verstandig om aangaande deze groep te zorgen
voor een gedegen aanname- en inwerkbeleid.

Toekomstvisie
In 2018 zal het aantal ziekenhuizen weer toe gaan nemen. De verwachting is dat dit aantal zal
stijgen tot 52 ziekenhuizen. Ook is de verwachting dat het aantal dagcentra waar we tekenen door
zal stijgen naar 6. Ook blijft het een wens van de stichting om te gaan tekenen in asielzoekerscentra.
De bestaande contacten in Hengelo en Zeist zullen worden aangewend om te onderzoeken op welke
manier aan deze wens invulling kan worden gegeven. Uiteindelijk is de doelstelling om in twee
asielzoekerscentra te gaan tekenen in 2018.
In 2018 zal Dolph Paulsen een groot gedeelte van de ziekenhuizen waar hij tekent gaan overdragen
aan nieuwe en/of bestaande tekenaars.
Een helder aanname- en inwerkbeleid zal worden geschreven en ingevoerd. Ook is in het eerste
kwartaal van 2018 van alle betrokken tekenaars een dossier aangelegd met alle relevante
documenten.
Ondanks het feit dat de bijdrage van de fondsen in de afgelopen jaren enorm is toegenomen is het
niet de verwachting dat dit door zal zetten. Naast de inzet op deze fondsen zal in 2018 ook een begin
worden gemaakt met het verwerven van bedrijven die zich willen verbinden aan deze mooie
stichting; de club van 100!
Ook wordt we dit jaar weer een toename van acties vanuit scholen verwacht. In totaal is de
doelstelling om per regio minimaal 1 school te betrekken bij de stichting. In de begroting van 2018
zijn per regio bovenstaande acties meegenomen en geven het onderstaande beeld weer van te
verwerven fondsen, scholen en bedrijven
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Ook is in 2018 het strategische meerjarenplan voor de stichting klaar. Dit document geeft inzicht en
houvast voor alle processen en activiteiten van de stichting.

1

aantal is afhankelijk van hoogte bijdrage; € 250 of € 500 per jaar

Fondsenwerving
•

donaties

•

opbrengsten uit acties van derden

•

aanvragen bij daartoe geschikte fondsen

•

sponsoracties vanuit bedrijven

•

legaten, erfenissen en schenkingen

Beheer en besteding gelden
•

Gelden worden uitsluitend gestort op bankrekeningen van in Nederland gevestigde banken

•

Aanwending geldmiddelen conform begroting of middels een algemeen bestuursbesluit

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen :
•

De heer prof. Dr E. Talstra (Eep), voorzitter

•

Mevrouw L. Kimpen (Lou), secretaris

•

De heer N. Cleveringa (Niels), penningmeester

•

De heer A.B.C. Paulsen (Dolph), algemeen bestuurslid

Henk van der Ploeg is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Stichting
Tekenen voor Kinderen.
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Prof. Dr E. Talstra (Eep)
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augustus 2018

Dhr. A.B.C. Paulsen

augustus 2017

augustus 2020

Mevr. L. Kimpen

juni 2016

augustus 2019

Dhr. N. Cleveringa

november 2016

augustus 2019

