
Beleidsplan Stichting Tekenen voor Kinderen 2020 

 

Visie : 

Ieder kind heeft recht op een onbezorgde en gelukkige jeugd. Het stimuleren van de creativiteit en 

fantasie door het tekenen is een magisch medicijn voor kinderen en hun directe omgeving die even 

geen onbezorgde fase in hun leven doormaken. 

Kernwaarden stichting : 

• Authentiek 

• Kleinschalig 

• Creatief 

• Empathisch 

• Sympathiek 

Missie: 

Even niet ziek, verveeld, eenzaam of verdrietig voelen, maar even  de controle, even de 

onbezorgdheid; een klein moment met een groots effect! 

Ambitie 

Tweewekelijks tekenen voor kinderen in alle ziekenhuizen, dagcentra en AZC's en andere locaties in 

heel Nederland. Gewoon tekenen voor kinderen in ongewone situaties. 

Werkzaamheden 2020 

De tekenaars van de stichting tekenen maandelijks op 90 locaties verspreid over heel Nederland. 

Kernactiviteit is het tekenen voor kinderen op ongewone locaties, zoals ziekenhuizen, 

revalidatiecentra, asielzoekerscentra en dagcentra voor kinderen. 

 

  



 

Situatie/realisatie 

Gewoon tekenen voor kinderen in ongewone situaties.  

Een zin die zeker geldt voor 2019, een jaar waarin we weer “gewoon” getekend hebben op diverse 

locaties in het land. Het leverde ook dit jaar weer vele bijzondere momenten op. Het aantal locaties 

blijft maar groeien en daarmee ook het aantal tekenaars. Wel zien we dit jaar veel veranderingen 

binnen de ziekenhuizen; kinderafdelingen en ziekenhuizen die sluiten, fusies van ziekenhuizen en 

afdelingen, met als gevolg dat de stichting op een aantal locaties (even) niet meer actief is. 

Daarentegen groeien de tekenactiviteiten op andere locaties. Kinderrevalidatiecentra, medische 

kinderdagcentra en andere instellingen geven aan ons als toegevoegde waarde te zien. De groep 

tekenaars groeit en blijft het kloppende hart van de stichting. Een gefundeerd aanname- en 

opleidingsbeleid is derhalve van groot belang om als stichting een duurzaam karakter na te streven. 

Het aanvragen van financiële bijdragen van fondsen is dit jaar 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 regio-indeling. 

Het afgelopen jaar zijn in totaal 930 tekensessies op de diverse locaties uitgevoerd en dit betekent 

dat we 18.600 kinderen met één of meerdere tekeningen blij hebben gemaakt. Het aantal 

tekensessies is dit jaar met 13 % gegroeid ten opzichte van het vorige jaar. 

Ook hebben we de frequentie het afgelopen jaar in veel ziekenhuizen naar twee keer per maand zien 

gaan. De samenwerking met de pedagogische zorg en het verplegend personeel verloopt zeer goed. 

Aan het begin van het kalenderjaar worden in samenspraak met de afdeling pedagogische zorg alle 

tekensessies ingepland. Naast de reguliere activiteiten is ook getekend tijdens open dagen en 

familiedagen. 

Toekomstvisie 

In 2020 zullen we onze activiteiten verder uitbreiden naar andere locaties. Aan het einde van dit jaar 

is al een begin gemaakt met het tekenen in een revalidatiecentrum en een medisch kinderdagverblijf 

maar de komende jaren zullen we de tekenactiviteiten ook verder uitrollen in onder andere : 

 

• Revalidatiecentra 

• Kinderhospices 

• Medische kinderdagverblijven 

• Villa Pardoes 

• Ronald McDonaldhuizen 

• Jeugddetentiecentra 

 

Voor de komende vijf jaren is een plan geschreven die als onderbouwing dient voor de 

ontwikkelingen die worden verwacht. Hierin komt naar voren dat we zullen werken aan een stabiele 

en professionele uitstraling, alle tekenaars na aanname een gedegen inwerk- en opleidingstraject 

krijgen en we verwachten dat we naast de bijdragen van de fondsen ook andere wegen zullen 

bewandelen om geld bij elkaar te krijgen.  

 



Maar de belangrijkste pijler hierbinnen blijft dat wij als goed doel toegevoegde waarde moeten 

blijven hebben. We doen het omdat het nut heeft en er behoefte is vanuit de diverse locaties. 

 

Speerpunten 2020 - 2024 
 

1. Wat we doen heeft nog nut en toegevoegde waarde. 

2. Stichting Tekenen voor Kinderen tekent in 2024 op 8 verschillende type locaties voor 

kinderen 

3. Binnen de stichting Tekenen voor Kinderen is een groep tekenaars actief, die na een gedegen 

aanname- en opleidingstraject actief zijn op één van de locaties in het land. 

4. De stichting Tekenen voor Kinderen heeft een stabiele en professionele basis en uitstraling  

5. Donateurs (particulier en bedrijven) vormen met fondsen de basis van de inkomsten    

6. Scholenproject uitbouwen als vaste waarde binnen fondsenwerving 

7. Vriendenloterij is partner van Stichting Tekenen voor Kinderen  

 
Een vertaling naar het jaar 2020 levert op dat we aandacht gaan besteden aan : 
 

#1 Aandacht voor de tekenaar 

#2 Data (informatie van buiten naar binnen) op orde 

#3 Informatievoorziening (informatie van binnen naar buiten) op orde 

#4 Focus op fondsenwerving bij scholen, donateurs en serviceclubs 

 

Fondsenwerving 

• donaties 

• opbrengsten uit acties van scholenacties 

• aanvragen bij daartoe geschikte fondsen 

• sponsoracties vanuit bedrijven en particulieren 

• 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 A.B.C. Paulsen (Dolph), voorzitter 

• Mevrouw L. Kimpen (Lou), secretaris 

• De heer N. Cleveringa (Niels), penningmeester 

• De heer P.M. Hoogerbrugge, algemeen bestuurslid 

Henk van der Ploeg is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Stichting 

Tekenen voor Kinderen. 

 Datum van aantreden Datum van 

aftreden/herverkiezing 

Dhr. A.B.C. Paulsen augustus 2017 augustus 2021 

Mevr. L. Kimpen juni 2016 augustus 2020 

Dhr. N. Cleveringa november 2016 augustus 2020 

Dhr. P.M. Hoogerbrugge maart 2019 maart 2023 

 


