Beleidsplan Stichting Tekenen voor Kinderen 2022 - concept
Visie
Ieder kind heeft recht op een onbezorgde en gelukkige jeugd. Maar kinderen groeien helaas lang niet
altijd op zonder zorgen. Een kort of langer verblijf in het ziekenhuis waar de omgeving grotendeels
bepaalt wat moet en mag, wonen in een AZC met veel onzekerheid over de toekomst of wekenlang
revalideren in een onbekende omgeving. Er is soms angst, pijn of verdriet.
Wij brengen de kinderen even in een andere wereld; de alles-kan-en-alles-mag wereld. Door te
tekenen voor deze groep kinderen stimuleren we hun creativiteit en fantasie. We geven ze de
controle even terug: zij bepalen wat er getekend wordt. De tekenaar is intermediair, luisterend oor
en kan alles tekenen wat ze vragen.
Het eindproduct, de tekening, is meer dan een klein kunstwerkje. Het wordt vaak ingelijst, gedeeld
met vriendjes en familie en werpt een positiever licht op een periode met veel zorgen. Het tekenen is
een magisch medicijn en de tekenaar een tovenaar met potloden en stiften.
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
Wekelijks tekenen voor kinderen in alle ziekenhuizen, dagcentra en AZC's en andere locaties in heel
Nederland. Gewoon tekenen voor kinderen in ongewone situaties.

Werkzaamheden 2022
De tekenaars van de stichting tekenen maandelijks op 80 locaties verspreid over heel Nederland.
Kernactiviteit is het tekenen voor kinderen op ongewone locaties, zoals ziekenhuizen,
revalidatiecentra, asielzoekerscentra en dagcentra voor kinderen.

Situatie/realisatie
Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar. Ook de eerste helft van dit jaar hebben we op
diverse locaties weer online getekend. Vlak voor de zomer betekenden de versoepelingen in het land
dat we op veruit de meeste plaatsen weer live aanwezig zijn op de diverse locaties.
Dat met het tekenen op afstand ook op een adequate wijze invulling aan onze doelstelling, blijkt wel
uit de vele enthousiaste en lieve reacties die we mochten ontvangen van kinderen, ouders en
verplegend personeel. Met name het feit dat een dag later de tekening, die de kinderen zelf bedacht
hadden, op de spreekwoordelijke mat verscheen was voor velen een extra momentje van afleiding
en ontspanning.
Het tweede kwartaal van 2021 is hard gewerkt aan het verder compleet maken van ons
fondsenbestand. Met behulp van het fondsenboek zijn 150 nieuwe fondsen toegevoegd aan ons
bestand en deze zullen gericht op hun omschreven beleidsdoelstellingen en voorwaarden dit of het
volgend jaar een aanvraag ontvangen van de stichting Tekenen voor Kinderen.
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.

Toekomstvisie
Het jaar 2022 gaan we verder op de eerder ingeslagen weg. Groeien in het aantal locaties waar
worden, maar ervoor zorgen dat dit beheersbaar blijft. Daarnaast zullen we blijven werken aan het
verbreden van onze inkomstenstromen, zodat we niet te afhankelijk worden van de bijdragen die we
ontvangen van vermogensfondsen. Daartoe zal de komende periode vol worden ingezet op
donateurswerving en het scholenproject.

Doelstelling meerjarenplan 2020-2024
In 2020 is een start gemaakt met de uitvoering van het vijfjarenplan om de stichting Tekenen voor
Kinderen te verduurzamen naar een stabiele non-profitorganisatie met een duidelijke rol binnen het
maatschappelijk welzijn van kinderen in Nederland. Het plan is gebaseerd op zeven speerpunten en
loopt tot 31 december 2024.
1.

Wat we doen heeft nog nut en toegevoegde waarde.

2.

Stichting Tekenen voor Kinderen tekent in 2024 op verschillende type locaties voor kinderen

3.

•

kinderafdelingen van alle Nederlandse ziekenhuizen

•

AZC-locaties met een Time4You-project

•

medische dagcentra

•

revalidatiecentra voor kinderen

•

kinderhospices

•

Villa Pardoes

•

Ronald McDonaldhuizen

•

jeugdgevangenissen

Binnen de stichting Tekenen voor Kinderen is een groep tekenaars actief, die na een gedegen
aanname- en opleidingstraject actief zijn op één (of meerdere) 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.

Vriendenloterij is partner van Stichting Tekenen voor Kinderen

7.

Scholenproject uitbouwen als vaste waarde

Bestuurlijke voornemens 2022
Door het bestuur zijn uit dit meerjarenplan voor het komende jaar vier speerpunten bepaald.
Positionering Stichting Tekenen voor Kinderen

(speerpunt 4)
– iedereen laten zien wie we zijn

Informatievoorziening naar alle betrokkenen

(speerpunt 4)
– onze achterban laten weten wat we doen

Impact

(speerpunt 1)
– onderzoeken wat het effect is

Verdere uitrol scholenproject

(speerpunt 7)
– school als partner op meerdere terreinen

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.
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