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AAN ONZE LEZERS
Voorwoord
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.
Met bijna 1000 tekensessies verdeeld over 63 locaties en 29 tekenaars die vele kinderen blij maken.
De groep tekenaars groeit en blijft het kloppende hart van de stichting. Een gefundeerd aannameen opleidingsbeleid is derhalve van groot belang om als stichting een duurzaam karakter na te
streven.

“Gewoon tekenen voor kinderen in

ongewone situaties”

Maar de zin “gewoon tekenen voor kinderen in ongewone situaties” dekt ook de lading van het
vijfjarenplan wat in 2019 is geschreven en iedereen een doorkijk geeft in de jaren 2020 – 2024.

In dit verslag komen we terug op het afgelopen jaar, geven we een toelichting op de jaarrekening
en willen we aan de hand van de trends en ontwikkelingen de plannen voor het komende jaar
helder maken.
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Vooruit kijken
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, wat 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 krijgen na aanname een gedegen inwerk- en
opleidingstraject 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.

Henk van der Ploeg
directeur Stichting Tekenen voor Kinderen
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BESTUURSVERSLAG
Inleiding
Stichting Tekenen voor Kinderen is een stichting die landelijk actief is op 63 locaties in
Nederland. In 2007 tekende de oprichter Dolph Paulsen voor het eerst in het WKZ te Utrecht
voor alle zieke kinderen en hun broertjes en zusjes. Een groot succes, ieder kind houdt immers
van tekenen en al snel werd Dolph benaderd om in een aantal andere ziekenhuizen te komen
tekenen. Op dat moment is besloten de activiteiten onder te brengen in een stichting zodat er
ook de benodigde financiële middelen konden worden aangevraagd bij fondsgevende instellingen.
Met de status van stichting, een ANBI, een gedegen bestuur en een gezonde financiële
huishouding werd in augustus van 2007 de Stichting Tekenen voor Kinderen opgericht. Naast
Dolph zijn inmiddels 28 andere tekenaars actief en worden de activiteiten vanuit Zeist
gecoördineerd.

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 een bezorgde fase in hun leven doormaken.

Missie
Even niet ziek, verveeld, eenzaam of verdrietig voelen, maar even de controle, even de
onbezorgdheid; een klein moment met een groots effect!

Kernwaarden
•

Authentiek

•

Kleinschalig

•

Creatief

•

Empathisch

•

Sympathiek
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Doelstelling meerjarenplan 2018-2020
Tweewekelijks tekenen voor kinderen in alle ziekenhuizen, dagcentra en AZC's en andere locaties
in heel Nederland.

Speerpunten 2020
•

Verbeter positionering stichting Tekenen voor Kinderen

•

Verbreding van fondsenwerving

•

Professionaliseer het aanname- en opleidingsbeleid van de tekenaars

•

Groei in locaties

Overzicht kernactiviteiten
De Stichting Tekenen voor Kinderen tekent voor kinderen in ziekenhuizen, asielzoekerscentra en
medische dagcentra. Dit om de kinderen in de ziekenhuisbedden afleiding en ontspanning te
bieden. Zieke kinderen zich even minder ziek laten voelen.
Dat doen we in de ziekenhuizen door aan de rand van het bed tekeningen te maken voor de
kinderen, in de asielzoekerscentra wordt in nauwe samenwerking met VluchtelingenWerk tijdens
de Time-4-You bijeenkomsten getekend en in de medische dagcentra wordt één op één getekend
met de kinderen in hun eigen groep. Belangrijk hierbij is dat de tekenaar tekent wat de kinderen
graag willen dat getekend wordt; alles mag en alles kan!
De tekenaar is vaak een sneltekenaar of cartoonist, iemand die snel een tekening kan maken en
een groot beeldgeheugen heeft, want als tekenaar heb je niet altijd lang de tijd voor een tekening.
Aan de hand van de lijst van kinderen, die de tekenaar ontvangt van de pedagogische zorg, gaat
de tekenaar één voor één de kamers langs en tekent voor de kinderen die dat leuk vinden. We
merken dat tekenen eigenlijk wel voor alle leeftijden is, jong en oud vinden het leuk dat er iets
wordt getekend wat door hen is bedacht.

“Mooi klein moment met een
groots effect”
Mirjam van Gent, hoofd pedagogisch zorg UMCG Groningen
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Voor alle locaties is de inzet kosteloos, de budgetten voor soortgelijke activiteiten zijn de
afgelopen jaren sterk afgenomen en daarom heeft de stichting Tekenen voor Kinderen besloten
zelf de werving van financiële middelen voor haar rekening te nemen.
De kracht van de Stichting Tekenen voor Kinderen zit in het gegeven dat het wordt ervaren als
een klein cadeautje door de kinderen. Zij bepalen wat er op dat moment gebeurt en veelal is dat
andersom in het ziekenhuis. De tekenaars zijn geselecteerd op hun vermogen om met kinderen om
te gaan, niet alleen een grapje kunnen maken, maar ook interesse hebben in datgene wat de
kinderen getekend willen hebben. En zo ontstaan er gesprekken over voetbal, mooie vakanties of
bijzondere huisdieren. We hebben vastgesteld dat de tekeningen vaak nog (jaren)lang thuis boven
het bed hangen als aandenken aan dat speciale moment.

Senna is super blij met haar tekening. Hij hangt nu nog op het
memo bord boven haar bed. Als ze naar huis mag krijgt hij
een mooi plekje in haar (nieuwe ) kamer. Voor altijd een
mooie herinnering aan deze bijzondere periode!
Bron : Facebook

Beleid om doelstelling te behalen
Om onze doelstelling te halen is het belangrijk dat contact wordt onderhouden en verder wordt
uitgebreid met ziekenhuizen en medische dagcentra en dat voldoende gekwalificeerde tekenaars
beschikbaar zijn om de tekensessies uit te voeren.
De groei van tekenaars loopt evenredig mee met de groei van het aantal locaties waar getekend
wordt. Naast goed kunnen tekenen is het goed om kunnen gaan met kinderen even belangrijk, zo
niet belangrijker. Een tweetal gesprekken en een meeloop dag vormen de basis van deze beslissing.
Daarnaast vragen we van onze tekenaars een VOG-verklaring.
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De locaties waar getekend wordt betalen zelf geen financiële bijdrage, er staat genoeg druk op de
budgetten binnen de zorg en de stichting Tekenen voor Kinderen heeft haar voorgenomen om
deze kosten zelf bij derden te werven. Hiervoor is het belangrijk een gedegen beleid rondom
fondsenwerving na te streven. Onderstaande bronnen worden hiervoor aangesproken.

Fondsen
De afgelopen jaren zijn de fondsen verantwoordelijk voor het grootste aandeel voor de
inkomsten. De stichting Tekenen voor Kinderen verwacht dat dit aandeel de komende jaren zal
afnemen.

Nalatenschappen
Nalatenschappen bieden een strategische kans voor Stichting Tekenen voor Kinderen om de
inkomstenkant te vergroten. Hier ligt voorlopig geen prioriteit omdat dit vaak specifieke en
complexe trajecten zijn.

Bedrijven en serviceclubs
Voor de stichting Tekenen voor Kinderen geldt de komende jaren dat de bedrijven en
serviceclubs een grote en substantiële aandeel in de inkomsten gaan hebben.

Particuliere donateurs
Deze groep bestaat nu uit bijna 100 personen. Ter vergelijking: de Cliniclowns worden gesteund
door 200.000 donateurs. Niet alleen ouders en familie van kinderen uit de ziekenhuizen, maar ook
iedereen die maatschappelijk bij wil dragen en enthousiast wordt over de stichting kan hieraan
bijdragen. Een groot potentieel aan inkomsten. Een belangrijk gegeven is dat de ontwikkelingen op
het gebied van online-geven zich in zeer hoog tempo zal doorzetten.

Kerken
In 2015 is onder een 100-tal kerken een brief verstuurd met de vraag of de opbrengst van een
collecte ten gunste van de Stichting Tekenen voor Kinderen mocht komen te vallen. Hierop
reageerde bijna 10 % van de doelgroep positief in de twee jaren hierop volgend. Een tijdrovende
klus die geduld vereist, maar zeker inkomsten kan opleveren .

Scholen
Op de scholen worden geregeld sponsorlopen of andere acties georganiseerd, waar vaak goede
doelen voor worden gezocht. Zeker deze groep is betrokken bij ons werk en zeker onze
doelgroep, want op iedere school is wel een kind wat ooit een tijdje in het ziekenhuis heeft
moeten doorbrengen.
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Beleid om doelstelling te behalen
Niet alleen groeit het aantal locaties ieder jaar, maar ook neemt het aantal tekenaars toe.
Inmiddels is het aantal al doorgestegen tot 29.
Nieuwe locaties in 2019 :

Ik heb van dichtbij

•

Deventer Ziekenhuis

•

AZC Almelo

mijn eigen kind werd van

•

AZC Hardenberg

de tekeningen die voor

•

AZC Arnhem

•

Zuyderland Ziekenhuis Heerlen

•

AZC Den Helder

zonnestraal even in het

•

Noord West Ziekenhuisgroep, Den Helder

leven van een kind....

•

Rijndam Revalidatie, Rotterdam

•

AZC Rotterdam

mogen ervaren hoe blij

hem gemaakt zijn.
Het is dan ook een kleine

Ondanks de ziekte of
zware tijd.
Ik vind jullie allen die

Nieuwe tekenaars in 2019 :

tekeningen maken voor
kinderen zeer bijzondere

•

Hélene Jorna, Apeldoorn

•

Ben Huisjes, Hoogeveen

nog heel lang blijft voort

•

Paul Stoel, Den Helder

bestaan.

•

Sietske Schoute, Wageningen

Bron : Facebook

•

Amanda Gautier, Drachten

mensen! En hoop dat dit

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 regioindeling.
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Bijdragen derden
Naast de mooie bijdragen van de diverse fondsen en donateurs waren er in 2019 meerdere acties
van derden die een financiële bijdrage voor de stichting hebben opgeleverd.
Een kleine bloemlezing uit 2019 :
•

Opbrengst veiling Punt 5 kinderatelier Rotterdam

•

Nieuwe donateurs geworven tijdens het Hobby Event in Expo Assen

•

Opbrengst statiegeldacties in diverse supermarkten

•

Diverse tekenmaterialen ter beschikking gesteld door Royal Talens Foundation

•

Geen cadeaus maar geld voor de stichting Tekenen voor Kinderen namens 80-jarige

•

Naambekendheid vergroten en donateurs werven tijdens de Walk Art markt in Zeist

•

Opbrengst collecte/inzameling CJW Zomerkamp te Brummen

•

Gebruikte laptops beschikbaar gesteld door Louwman en Vitens

•

Diverse acties vanuit serviceclubs, bijvoorbeeld door verkoop champagne

•

Opbrengst wekelijkse collecte op basisscholen in Overdinkel, Azelo en Almelo

•

Naambekendheid vergroten en donateurs werven tijdens Wildfair te Losser

•

Geen cadeau maar geld als afscheidscadeau voor de stichting Tekenen voor Kinderen

•

Vader kind ziekenhuis via bedrijf mooie donatie

Het afgelopen jaar zijn in totaal 930 tekensessies op de diverse locaties uitgevoerd en dit betekent
dat we 18.600 kinderen1 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.
Het overzicht van deze sessies is ook terug te vinden op onze website
www.tekenenvoorkinderen.nl . Naast de reguliere activiteiten is ook getekend tijdens open dagen
en familiedagen.

1

uitgaande van gemiddeld 20 kinderen per bezoek
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Bestuurlijke voornemens
In de laatste bestuursvergadering zijn door het bestuur de komende vier speerpunten (2018 – 2020)
bepaald.
•

Positionering Stichting Tekenen voor Kinderen

•

Fondsenwerving

•

Aanname- en opleidingsbeleid tekenaars

•

Groei ziekenhuizen en overige instellingen

Voor 2020 betekent dit :
….. het aantal ziekenhuizen verder toe gaat nemen. De verwachting is dat dit aantal zal stijgen
tot 65 ziekenhuizen.
… nieuwe locaties, zoals revalidatiecentra en kinderhospices, zullen worden bezocht
….. een uitgewerkt plan en bijbehorende uitvoering om alle betrokken te informeren. Iedere twee
maanden een korte nieuwsbrief met updates vanuit de stichting.
….. structurele benadering van alle serviceclubs in Nederland
….. het scholenproject verder wordt uitgerold en er minimaal 20 scholen in het kalender 2020
voor de stichting actief zullen zijn
….. dat alle informatie over fondsen volledig is bijgewerkt in ons CRM-systeem

….. er tweemaal per jaar een bijeenkomst is voor de tekenaars, hiervan is er één landelijk
en één in de regio.

15
Interne organisatiestructuur

Directie en tekenaars
De dagelijkse leiding van stichting Tekenen voor Kinderen is in handen van Henk van der Ploeg,
sinds 2011 betrokken bij de stichting als fondsenwerver. In 2017 nam Henk van der Ploeg het
stokje als directeur over van Dolph Paulsen, oprichter en tekenaar bij de stichting.
Alle werkzaamheden vinden plaats vanuit Zeist. Vanaf mei 2019 hebben we een kantoorruimte
betrokken, waar we in de gelegenheid worden gesteld om met meerdere vrijwilligers te kunnen
werken.
De tekenaars zijn verspreid over het gehele land, van Groningen tot aan Maastricht en van
Amsterdam tot aan Bergen op Zoom. Alle tekenaars krijgen een reis- en onkostenvergoeding per
tekensessie.
Bestuur
In het tweede kwartaal van 2019 is Peter Hoogerbrugge toegetreden tot het bestuur. Peter is
kinderoncoloog bij het Prinses Máxima Centrum en brengt vanuit deze positie ook de nodige
gewenste input mee.
Het bestuur wordt heden 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 (Peter), algemeen bestuurslid

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten legt de directeur
verantwoording af aan het bestuur, wordt de financiële situatie besproken en worden zaken ter
goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. In die hoedanigheid functioneert het bestuur dan ook
als toezichthoudend orgaan. Bestuurders worden benoemd voor drie jaar, waarna verlenging van
termijn mogelijk is. Alle bestuursleden vervullen hun rol onbezoldigd.
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FINANCIEEL OVERZICHT
De baten zijn in 2019 nagenoeg gelijk gebleven op een totaalbedrag van € 105.860. Dit viel enigszins
tegen en dat heeft te maken met uitblijvende opbrengsten van ons scholenproject en
tegenvallende resultaten in onze aanvragen richting de serviceclubs. De acties vanuit scholen ten
bate van de stichting zijn allemaal doorgeschoven naar de eerste helft van 2020, waardoor de
opbrengst ook in het komende jaar pas kan worden opgenomen. De baten van bedrijven,
waaronder de serviceclubs zijn ondergebracht zijn iets gedaald ten opzichte van het vorige jaar,
terwijl een stijging in de lijn der verwachting lag.

De daling van de baten bij de donaties particulieren was voorzien, aangezien in het bedrag van
2018 een grote donatie was opgenomen die dit jaar niet werd doorgezet. Opvallend is ook de
stijging in “nog te ontvangen bedragen”. In totaal waren 8 fondsen bereid een bijdrage te leveren
voor onze plannen in 2019, echter pas nadat we een passende verantwoording over het project
hadden toegezonden. Inmiddels zijn deze verantwoordingen verstuurd.

De lasten over 2019 zijn gestegen tot een totaal van € 108.445,-, hiervan is € 84.877,- besteed aan
doelstelling. In dit bedrag zijn ook de kosten voor tekenmaterialen, papier, tekendoeboeken en de
reiskosten van de tekenaar opgenomen. Deze stijging van ruim 9% is toe te schrijven aan een
toename van de hoeveelheid tekensessies. De kosten besteed aan doelstelling zijn het afgelopen
jaar met 13%, een percentage wat overeenkomstig is met de stijging van het aantal tekensessies.

Aan de indirecte kostenkant zien we dat de kosten voor fondsenwerving stabiel zijn gebleven ten
opzichte van 2018. De kosten voor fondsenwerving bedragen in totaal 8% van de totale
opbrengsten. De kosten voor beheer en administratie zijn met 20 % gedaald ten opzichte van 2018.

Het resultaat is in 2018 uitgekomen op een negatief resultaat van € 3.096,- . Dit bedrag is
onttrokken aan de continuïteitsreserve en deze bedraagt per 1 januari 2020 : € 20.444,-. Voor
volgend jaar is het van belang dat een positief resultaat zal leiden tot een vergroting van de
continuïteitsreserve. Deze reserve moet het mogelijk maken de organisatie gedurende een periode
van 1,5 jaar te laten blijven opereren zonder dat het financieel in gevaar komt.

Besteed aan doelstelling in % van de totale lasten

78%

Lasten fondsenwerving in % van de baten

8%

Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten

10%

