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Voorwoord
Mooie magische momenten mogelijk maken.
Dat is ons doel, op zoveel mogelijk locaties weer live met de kinderen tekenen en zorgen voor een stukje
afleiding en ontspanning. Hen weer de regie geven over wat de tekenaar, op welke manier gaat tekenen.
Even in een andere wereld, weg van de angst, pijn of het verdriet.
Na de afgekondigde lockdown in de eerste maanden van dit jaar leek het er even op dat alle locaties
hun deuren weer zouden gaan sluiten. Maar al snel bleek dat de tekenaars van de stichting op verreweg
de meeste locaties nog steeds welkom waren. Vanzelfsprekend wel met de nodige maatregelen in acht
genomen.
En lukte het niet dan werd snel overgeschakeld naar de digitale variant. Online contact via WhatsApp en
alsnog de tekening van je dromen op papier, die dan vervolgens een dag later bij je wordt bezorgd.
Maar er gebeurde meer in 2021. Over onze activiteiten, de organisatie en de behaalde resultaten gaat dit
jaarverslag. En dat met heel veel mooie tekeningen uit het afgelopen jaar.
Veel leesplezier namens het bestuur en alle tekenaars,
Henk van der Ploeg, directeur
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1. Wat doet de stichting en waarom?
1.1 Doelstelling
De stichting Tekenen voor Kinderen is statutair gevestigd in de gemeente Zeist en is ingeschreven in de
KvK onder nummer 30229342.
Stichting Tekenen voor Kinderen is een groep professionele tekenaars die kinderen in bijzondere situaties een klein, magisch moment wil bezorgen door middel van een tekening. Kinderen in een ziekenhuis,
asielzoekerscentrum, revalidatiecentrum of medisch kinderdagverblijf.
Verenigd in een landelijke stichting, verantwoordelijk voor 1000 tekensessies op jaarbasis, vertegenwoordigd in bijna alle ziekenhuizen en in revalidatiecentra, AZC’s en een aantal medische kindcentra
door heel Nederland.

Iedere tekenaar van de stichting …
•
•
•
•
•
•

maakt verbinding met de kinderen
stelt het belang van kinderen voorop
maakt een tekening vanuit de gedachten van een kind
verplaatst zich in de kinderen
kent zijn positie in gevoelige situaties
tekent snel en kan tegelijkertijd een gesprek voeren

Ons verhaal
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.

Onze droom
We willen alle ziekenhuizen, revalidatiecentra, asielzoekerscentra en medische kinderdagverblijven
graag wekelijks bezoeken en magische momenten creëren voor deze groep kinderen.

6

“Exclusieve aandacht met een
positieve blijvende herinnering in de
vorm van een tekening”
– Charlotte van Dolron –

“Onze dochter van bijna 3 jaar had het vreselijk moeilijk
met de ziekenhuis opname van haar pasgeboren zusje.
Het was voor haar niet te begrijpen dat haar zusje daar
lag en zij thuis moest zijn. Het is een vreselijk moeilijke
periode geweest met veel spanningen en verdriet.
Het was dan ook heel fijn dat er door Stichting Tekenen
voor Kinderen even volledige aandacht was voor haar
en zij zelf mocht bepalen wat er allemaal op haar
tekening zou komen. Voor haar was dit even exclusieve
aandacht met een positieve blijvende herinnering in de
vorm van de tekening.
Dit heeft zeker bijgedragen aan een stukje verwerking.
De tekening hangt nu op haar kamertje en haar zusje is
eindelijk thuis.
De tekening toverde bij haar een lach op haar gezicht
en zorgt er nu voor dat er naast het verdriet dat we
hadden ook een positieve herinnering blijft hangen.”

1.2 Missie, visie en kernwaarden
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, angstig, eenzaam of verdrietig voelen, maar even de controle, even de onbezorgdheid; een klein moment met een groots effect!

Kernwaarden

Authentiek

Kleinschalig

Creatief

Empathisch

Sympathiek

Persoonlijk

Laagdrempelig
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1.3 Speerpunten uit 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.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Wat we doen heeft nut en toegevoegde waarde.
Stichting Tekenen voor Kinderen tekent in 2024 op verschillende type locaties voor kinderen
• 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 is op één (of meerdere) van de locaties in het land.
De stichting Tekenen voor Kinderen heeft een stabiele en professionele basis en uitstraling
Donateurs (particulieren en bedrijven) vormen met fondsen de basis van de inkomsten
Vriendenloterij is partner van Stichting Tekenen voor Kinderen
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 – iedereen laten zien wie we zijn
-

Informatievoorziening naar alle betrokkenen – de achterban laten weten wat we doen

-

Impact – onderzoeken wat het effect is

-

Verdere uitrol scholenproject – school als partner op meerdere terreinen

Deze speerpunten zijn opgenomen in het beleidsplan van 2022 en deze is terug te vinden op de website
van de stichting.
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2. Resultaten 2021
2.1 Overzicht kernactiviteiten
De Stichting Tekenen voor Kinderen tekent voor kinderen in ziekenhuizen, asielzoekerscentra en medische dagcentra. Dit om de kinderen afleiding en ontspanning te bieden.
Dat doen de tekenaars in de ziekenhuizen en revalidatiecentra door aan het bed tekeningen te maken
voor de kinderen, in de asielzoekerscentra wordt in nauwe samenwerking met VluchtelingenWerk tijdens de Time-4-You bijeenkomsten getekend. Belangrijk hierbij is dat de tekenaar tekent wat de kinderen graag willen dat getekend wordt: alles mag en alles kan! Verschillende manieren van aanpak, maar
een overeenkomstige doelstelling; magische momenten mogelijk maken door de kinderen hun dromen
op papier te toveren.
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.

Ziekenhuizen en revalidatiecentra
In bijna alle ziekenhuizen en revalidatiecentra is in 2021 weer een tekenaar “live” aanwezig geweest om
te tekenen voor de kinderen. Een aantal ziekenhuizen kozen dit jaar nog voor de digitale variant, hier
werd op afstand getekend voor alle kinderen op de kinderafdelingen.

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie worden kinderen met kanker de beste zorg en
behandeling geboden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is Ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ). waarbij
er alles aan gedaan wordt om het gewone leven en de ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk door te
laten gaan. Een belangrijk onderdeel in de ontwikkelingsgerichte zorg zijn de activiteiten en evenementen die stress-reducerend werken, afleiding en entertainment bieden en de interactie tussen kinderen
versterken. Vandaar dat iedere woensdag tekenaars in het centrum tekenen voor alle kinderen.
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Asielzoekerscentra
In 2021 heeft de stichting Tekenen voor Kinderen met VluchtelingenWerk Nederland op een drietal projecten samenwerking gezocht.

•

Time4You-bijeenkomsten
Vanaf de zomer waren tekenaars weer welkom op de diverse locaties om te tekenen voor en met
de kinderen tijdens de Time4You-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten werden de dromen
van de kinderen op papier getoverd. In veel gevallen een verlangen naar een normale situatie,
een toekomstige baan of een mooi avontuur als profvoetballer.

•

Vakantiekampen YMCA Leusden
Lekker buiten zijn, spelen en samen met andere kinderen leuke dingen doen. In 2021 organiseerde VluchtelingenWerk i.s.m. YMCA Leusden de Kindervakantieweken voor kinderen met een
vluchtelingachtergrond die nog op de basisschool zitten, dus van 6 tot en met 13 jaar. Gedurende
vijf zomerweken verzorgde stichting Tekenen voor Kinderen een tekenworkshop.

•

Wake Up Your Mind!
Met project Wake Up Your Mind! brengt Vluchtelingenwerk Nederlandse jongeren en jongeren
met een vluchtelingachtergrond samen. Tijdens deze avonden worden gezamenlijke activiteiten
georganiseerd zoals vloggen, koken of een creatieve activiteit met een link heeft naar het werk
van Vluchtelingenwerk en de inclusieve samenleving. Eén van deze activiteiten is een tekenworkshop door stichting Tekenen voor Kinderen, waarbij jongeren elkaar portretteren.
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Aantal tekensessies
Het aantal tekensessies in 2021 is met ruim 16 % toegenomen ten opzicht van het jaar hiervoor. In 2021
waren er totaal 924 tekensessies. De duur van een tekensessies ligt gemiddeld op een dagdeel. Het
aantal kinderen per ziekenhuis varieert sterk, gemiddeld zijn, als gevolg van de pandemie, wel minder
kinderen opgenomen in de ziekenhuizen.

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021 70

70

75

64

70

82

74

79

83

87

83

87

924

2020 74

74

39

57

63

67

61

57

84

71

72

76

795

Samenwerking met de zorg
Om onze activiteiten op een goede manier tot uitvoer te kunnen brengen is een goede verstandhouding
en samenwerking met de (pedagogische) zorg van groot belang. Een goede verstandhouding leidt tot
heldere afspraken en duidelijke verwachtingen. Samenwerking leidt tot wederzijds vertrouwen en hiermee het kunnen inspelen op elkaars kwaliteiten. Zonder een therapeutisch karakter toe te dichten aan
onze werkzaamheden, gebeurt het toch meerdere keren per jaar dat tekenaars worden ingezet om te
helpen bij een medische ingreep bij kinderen door met behulp van tekenen de kinderen even af te leiden
en gerust te stellen.

Thema “Het kind centraal”
De reden waarom de stichting in 2007 is gestart, vormt nog steeds de basis van al onze werkzaamheden.
We willen er zijn voor de kinderen, zij bepalen wat getekend wordt, met welke kleuren en op welk papier.
Het belang van het kind staat centraal. Dit houdt direct ook in dat we ons niet richten op waarom de
kinderen op de locatie zijn. Het draait om de fantasie, de creativiteit, de humor; het kind zijn!!
Dat betekent niet dat een kind niet mag praten over zijn situatie. Dat kan voor een kind ook een manier
zijn om dat te verwerken. Maar de tekenaars hoeven er niet de nadruk op te leggen. De tekenaar hoeft
hierbij een kind niet af te breken in zo’n gesprek, maar kan wel langzaam de nadruk verleggen naar het
tekenen of het onderwerp van de tekening. Want het doel van het tekenen is uiteindelijk ook het kind
juist bij zijn/haar ziek-zijn weg te halen.
Er is nooit één manier om te “connecten” met een kind. De situaties kunnen verschillend zijn, kinderen
hebben verschillende persoonlijkheden, het is de kunst om in te spelen op die specifieke situaties.
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2.2 Goede Doelen Nederland
In het vierde kwartaal van 2021 is de stichting Tekenen voor Kinderen lid geworden van Goede Doelen
Nederland, dé brancheorganisatie van erkende in Nederland gevestigde goede doelen. In totaal zijn hier
meer dan 200 goede doelen bij aangesloten. Leden zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot
internationale hulp, van cultuur tot dierenbelangen. In binnen- en in het buitenland. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim twee derde van de bestedingen aan maatschappelijke doelen door Nederlandse
organisaties. Allemaal hebben ze een CBF-erkenning.
Publieksvertrouwen is een belangrijke randvoorwaarde voor goede doelen om hun maatschappelijke
doelen te kunnen realiseren. Het publiek moet erop kunnen rekenen dat door hen gegeven steun daadwerkelijk ten goede komt aan het maatschappelijke doel waarvoor het gegeven wordt. Dat vraagt om
vertrouwen in de afzonderlijke goede doelen, maar ook om vertrouwen in de sector als geheel. Goede
Doelen Nederland maakt zich sterk voor dat vertrouwen. Zij creëren voor het publiek herkenbare en gerespecteerde randvoorwaarden waarbinnen de sector opereert en die de kwaliteit van het functioneren
van goede doelen ondersteunt.
Daarnaast heeft de stichting Tekenen voor Kinderen sinds 1 juli 2018 de Erkenning ontvangen vanuit het
CBF. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF wordt uitgegeven. Alleen goede
doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kan men ervan uitgaan
dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke
euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.

Eén van de vier kerstkaarten van 2021
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2.3 Fondsenwerving
Als stichting is ons belangrijkste uitgangspunt het verwezenlijken van de doelstelling zoals geformuleerd
in paragraaf 1.1. Maar om de organisatie draaiende te houden is een goed doel als het onze ook automatisch bezig met het verwerven van financiële middelen om deze doelstelling te kunnen bereiken.

Fondsen
Voor de uitvoering van onze tekenactiviteiten zijn diverse fondsen aangeschreven. Net als andere jaren
ligt een grote nadruk van de werving van gelden bij de institutionele vermogensfondsen. Hierbij zijn
naast een aantal landelijke aanvragen de meeste aanvragen regionaal ingediend.
In totaal werd 35% van de ingediende aanvragen gehonoreerd. De in totaal 38 fondsen leverden gemiddeld een bijdrage van € 3.000,- per fonds. Vanzelfsprekend is de stichting deze fondsen zeer erkentelijk
voor de geleverde bijdragen.
Omdat niet alle vermogensfondsen publiciteit omtrent deze bijdragen op prijs stellen, kiest de stichting
ervoor de fondsen die dit wel waarderen kenbaar te maken op onze website.

Kerstkaarten
Net als in 2020 hebben we in de laatste twee maanden voor de feestdagen onze relaties kerstkaarten
aangeboden voor de verkoop. De kerstkaarten, ontworpen door Marieke Klok, zijn op menig deurmat
in Nederland beland tijdens de feestdagen. In totaal werden meer dan 400 setjes kaarten verkocht. Een
opbrengst waarmee we uiteindelijk op één locatie een jaar lang kunnen gaan tekenen.

Scholenproject
Gedurende de zomermaanden, voor en na de grote vakantie is het gelukt om op een aantal scholen
een tekenworkshop te geven. Naast voorlichting over de stichting, bewustwording over de situatie van
leeftijdsgenoten in hun omgeving wordt tijdens de workshop gedurende anderhalf uur door een professionele tekenaar een tekenles verzorgd.

Beurzen en events
Dit jaar was er net als in 2020 geen mogelijkheid om op beurzen, markten of andere events onze mooie
stichting aan het publiek kenbaar te maken. De verwachting is dat het komende jaar hier wel verandering
in zal komen en we weer aan een aantal beurzen en events zullen deelnemen.

Donateurs
Naast een toename in donateurs die via de website en spontaan via een overboeking geld naar ons hebben overgemaakt mocht de stichting zich in 2021 ook verheugen op de bijdrage van een tweetal grote
gevers. Eén van deze gevers kwam via de charitydesk van een bank en de andere via ons eigen netwerk.
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“Wat een fijn gesprek en wat
een prachtige tekening hebben
wij gekregen”
– Marianne van der Wal –

“Onze zoon Tim (8 weken oud) lag te slapen en wij
zaten in de ouderkamer van de kinderafdeling van het
Groene Hart Ziekenhuis. Monique kwam bij ons zitten
en vroeg wie wij waren en bij welk kindje wij hoorden.
Tim stond niet op haar lijstje, maar ze vond dat wij als
ouders ook aandacht verdienden.
Al kletsend over hoe de afgelopen 8 weken voor ons
waren geweest, was Monique aan de slag gegaan met
een Winnie the Pooh en Teijgertje tekening, net als de
omslag van Tim zijn geboortekaartje. Wat een fijn
gesprek en wat een prachtige tekening hebben wij
gekregen. Deze hebben wij ingelijst en boven Tim zijn
ledikant hangen.
Fijn dat er ook voor ouders aandacht is, dit heeft ons
echt de moeilijke periode doorgetrokken. Bedankt!”
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3. Organisatie
3.1 Achter de schermen
Stichting Tekenen voor Kinderen is een goede doelen organisatie met een duidelijke kernactiviteit, namelijk het tekenen voor kinderen op locatie. De tekenaars vormen hierin een belangrijke component, zij
zijn het die het eerste contact leggen, echt verbinding maken en in staat zijn om door middel van een
tekening de kinderen even weg te halen uit de zorgen, het verdriet of de pijn.

Tekenaars
In totaal zijn momenteel 30 tekenaars actief bij de stichting Tekenen voor Kinderen. Verdeeld over alle
provincies in het land hebben zij één of meerdere vaste locaties waar getekend wordt. Zoals eerder al
aangegeven is de keuze gemaakt om een tekenaar vast te koppelen aan een locatie. Dit alles in het belang van het wederzijds vertrouwen in de onderlinge samenwerking tussen tekenaar en pedagogische
zorg. In 2021 zijn twee nieuwe tekenaars aangenomen.
Alle tekenaars hebben naast een tweetal inleidende, informatieve en inhoudelijke gesprekken ook een
Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd en een overeenkomst getekend, waarin zaken rondom geheimhouding, gedrag en privacy in afgestemd zijn.
De stichting heeft ervoor gekozen om de tekenaars een onkostenvergoeding aan te bieden voor hun
werkzaamheden. De hoogte van deze dagdeelvergoeding is de middenweg tussen een vrijwilligersvergoeding en een betaalde opdracht en zorgt ervoor dat het goed doen ook hier de eerste drijfveer is.

Kantoor
Sinds juli 2021 is het bezoekadres van de stichting gevestigd aan de Kwikstaartlaan 28 te Zeist. Het postadres en statutaire adres blijven (voorlopig) staan op de Veldheimlaan 12 tevens te Zeist.
Het streven is om twee keer per jaar een landelijke tekenaarsbijeenkomst te organiseren. Ook regionaal
kunnen tekenaars elkaar ontmoeten en is er ruimte voor intervisie en reflectie. Voor de tekenaars is er
een vertrouwenspersoon buiten de organisatie beschikbaar voor vertrouwelijke zaken.
Op kantoor worden de contacten met alle tekenaars en locaties onderhouden. Ten tijde van de beperkende coronamaatregelen en de online tekensessies worden vanuit kantoor de uitnodigingen naar alle
kinderafdelingen gestuurd. Ook het inplannen van alle tekensessies wordt vanuit het kantoor gecoördineerd. De tekensessies zijn terug te vinden onder de “Agenda” op de website van de stichting.
Op afstand zijn meerdere tekenaars betrokken bij de activiteiten op het gebied van marketing & communicatie. Hieronder vallen onder andere het verzorgen van de berichten op onze social mediakanalen,
het bewaken van onze huisstijl en het verzorgen van de ontwikkeling en productie van diverse communicatiemiddelen. Een extern bureau beheert en onderhoudt de website en verzorgt daar waar nodig
aanpassingen aan onze website.

Lustrum
In 2022 bestaat de stichting 15 jaar. Dit wordt gevierd in de zomermaanden met een groots lustrumfeest
of festival.
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3.2 Corperate Governance
Stichting Tekenen voor Kinderen vindt het belangrijk om aan haar donateurs en aan de maatschappij
verantwoording af te leggen over de besteding van de inkomsten. Er zijn duidelijke regels waar stichting
Tekenen voor Kinderen zich aan moet houden. Het doel is om transparant te zijn over de doelen, de
werkwijze en verantwoording van de resultaten.
Er zijn richtlijnen waar de stichting zich aan houdt, zoals de richtlijnen regeling beloning directeuren van
goede doelen, richtlijn Financieel Beheer Goede doelen RJ650 en de Code Goed Bestuur. Deze code is
opgenomen in de Erkenningsregeling Goede Doelen. De code gaat over het besturen van goede doelen,
het houden van toezicht, het afleggen van verantwoording en een goede omgang met alle belangrijke
relaties van het goede doel (donateurs, vrijwilligers, begunstigden, enz.).
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de onafhankelijke toezichthouder en toetst goede doelen
op de normen van de erkenningsregeling. Daarnaast moet stichting Tekenen voor Kinderen als ANBI voldoen aan de regelgeving en verplichtingen voor algemeen nut beogende instellingen.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen :
• De heer A.B.C. Paulsen (Dolph), voorzitter
• Mevrouw L. Kimpen (Lou), secretaris
• De heer R.B. Piera (Ruud), 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 2023

Mevr. L. Kimpen

juni 2016

augustus 2022

Dhr. R. Piera

januari 2021

januari 2024

Dhr. P.M. Hoogerbrugge

maart 2019

maart 2022

Bij de stichting Tekenen voor Kinderen is dr. Hans Bom actief als vertrouwenspersoon. Tekenaars kunnen
met vragen of opmerkingen bij hem terecht indien hulp op locatie onvoldoende beschikbaar is. Hans
Bom is in het dagelijks leven werkzaam als klinisch (familie)psycholoog.
Robert van der Kroft (striptekenaar Sjors & Sjimmie, Droppie Water en Claire) is ambassadeur van de
stichting.
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3.3 Risicoparagraaf
Privacybeleid
De stichting Tekenen voor Kinderen respecteert de privacy van haar (potentiële) donateurs, vrijwilligers,
samenwerkingspartners en bezoekers van de app en website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd, volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Nieuwsbrieven worden alleen toegezonden met toestemming en zijn opzegbaar via een link onderin
elke nieuwsbrief.

Risicomanagement
Jaarlijks onderzoeken we of de risico’s in onze bedrijfsrisicoanalyse nog gelden, of hiervoor genomen
maatregelen goed worden toegepast en of deze de risico’s voldoende afdekken.

Gedragscode
De kern van het werk van de tekenaars van de stichting Tekenen voor Kinderen is het contact tussen
kind en tekenaar. Omdat hierin een risico schuilt, ondertekenen alle tekenaars een overeenkomst waarin
een gedragscode beschreven staat, wat de regels zijn wat betreft de doelgroep (zoals respect voor de
wensen van het kind), geheimhouding (ten aanzien van het kind en medische gegevens), hygiëne en veiligheid. Elke vijf jaar moeten alle medewerkers (inclusief bestuur en vrijwilligers) een nieuwe Verklaring
Omtrent het Gedrag aanvragen bij het Ministerie van Justitie en die aan de stichting afgeven. Indien een
risico zich toch voordoet, heeft dit invloed op het imago van de stichting en een negatieve invloed op de
opbrengsten en het resultaat. In 2021 heeft zich dit niet voorgedaan en hebben zich op dit terrein ook
geen klachten voorgedaan.

Fondsenwerving
Stichting Tekenen voor Kinderen is afhankelijk van giften van derden. Tot op heden giften die voornamelijk voortkomen vanuit de vermogensfondsen. De komende jaren zal het risico toenemen dat de bijdrage
van deze fondsen zal afnemen. Kenmerk van deze steun is dat het in een aantal gevallen ook eenmalige
bijdragen omvat. Bij de beoogde groei voor donateurs is het risico dat de jongere generatie vaak inzet op
eenmalige bijdragen in plaats van langdurige verbintenissen als donateur.

COVID19
Het COVID19-virus heeft nog steeds de wereld in haar greep. Niet alleen wordt dit gevoeld in de uitvoering van onze kernactiviteiten, maar zeker ook in de mate waarin andere processen rondom fondsenwerving in te vullen zijn. Denk hierbij aan het wel of niet doorgaan van beurzen, markten of schoolbezoeken.

Tekenaars
Zonder tekenaars geen stichting Tekenen voor Kinderen. Het vinden van tekenaars is en blijft een risico
voor de stichting. Tot op heden ontvangen we maandelijks nog meerdere aanmeldingen van tekenaars
die interesse tonen en is het huidige risico derhalve laag.
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Beleid ten aanzien van reserves en bestemmingsfondsen
Het besteedbaar vermogen van de stichting is ondergebracht in de continuïteitsreserve. Deze moet het
mogelijk maken om de organisatie gedurende 1,5 jaar te laten doorlopen indien alle inkomsten onverhoopt zouden opdrogen. In een bestuursbesluit is vastgelegd dat deze continuïteitsreserve op maximaal
€ 50.000,- uit mag komen. Op 1 januari 2025 zal de hoogte van dit bedrag wederom worden herijkt aan
de dan geldende situatie. De huidige status van deze reserve wordt besproken in de financiële paragraaf
van dit verslag.
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“Onze zoon keek verbaasd en wist niet
goed wat hij moest zeggen. Ze vroeg wat
hij heel leuk vond en toen riep hij; dino’s!”
– Krista van Maanen –

“Onze zoon Lucas heeft een erfelijke afwijking dus eens
per jaar een apk. Hij vond het zelf erg leuk, zo’n hele
dag met mama, veel lieve verplegers en onderzoekjes
die geen pijn deden. Het bloed prikken was even
spannend, maar hij liet het heerlijk over zich heen
komen. Tijdens het wachten lekker spelen en af en toe
op een ipad.
Toen kwam er een mevrouw die vroeg of ze iets mocht
tekenen voor hem. Hij keek verbaasd en wist niet zo
goed wat hij moest zeggen. Toen vroeg ze wat hij leuk
vond en toen riep Lucas: dino’s!!
Toevallig had hij speeldino’s mee en kozen ze er samen
eentje uit die de mevrouw mocht natekenen. Hij was
supertrots op het resultaat en de tekening hangt in een
mooie lijst op zijn kamer.
Wat een ontzettend leuk initiatief. Kinderen worden
even afgeleid en mogen zelf aangeven wat ze leuk
vinden. Dat is toch supervet!”
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4. Vooruitblik 2022
Voor het komende jaar is de verwachting dat de activiteiten van de stichting Tekenen voor Kinderen weer
terug zullen keren op het niveau van voor maart 2020. Dit betekent ook dat de beoogde uitbreiding naar
andere locaties en nieuwe tekenaars verder vorm zal krijgen.
Prioriteit in de uitbreiding is gericht op een aantal locaties in de provincie Friesland. Verder is de verwachting dat met name tekenen bij het aantal revalidatiecentra het komende jaar flink zal toenemen het
komende jaar en dat de contacten met een aantal kinderhospice weer worden opgepakt.
Met behulp van een externe partij wordt in 2022 extra aandacht geven aan de marketing en communicatie. Met behulp van deze expertise moet een boost worden gegeven aan de zichtbaarheid, gewerkt
worden aan onze naambekendheid en structuur aangebracht worden in alle middelen die we tot onze
beschikking hebben.
Naast de landelijke tekenaarsbijeenkomsten is er in 2022 ruimte voor intervisie tussen de tekenaars onderling. Deze wordt regionaal ingevuld, door de tekenaars zelf. De bijeenkomsten zullen inhoud geven
aan de ontwikkeling van (teken)vaardigheden, maar ook inhoudelijk ingaan op de manier van communiceren met de kinderen.
Impact is al tijden het toverwoord in de wereld van de goede doelen. Het komende jaar willen we deze
impact meetbaar maken door een extern onderzoek, uitgevoerd door een externe partij bij de deelnemende locaties. Inmiddels zijn hier voor al contacten gelegd met de Hogeschool van Utrecht.
Speciale aandacht is er na de zomer voor ons 15-jarig bestaan. Een feest dat hopelijk groots gevierd mag
worden. De komende maanden zal een projectteam de eerste plannen gaan maken.
Maar de belangrijkste pijler blijft dat de stichting Tekenen voor Kinderen als goed doel toegevoegde
waarde moeten blijven hebben. We doen het omdat het nut heeft en er behoefte aan is.
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5. Financiële resultaten
Baten
De baten zijn in 2021 substantieel gestegen ten opzichte van het afgelopen jaar. Een stijging van ruim
26% naar een totaalbedrag van € 141.598,-.
Opvallend is dat de ontvangen baten van particulieren hierin een aanzienlijk aandeel hebben, meer
dan een vervijfvoudiging ten opzichte van een jaar eerder. Hierin spelen een tweetal grote gevers een
belangrijke rol. Eén van de gevers bracht deze bijdrage aan via één van de charitydesks van de bank.
Een fenomeen wat voor de stichting tot op heden een nog onbekend terrein was.
De baten van bedrijven blijven achter bij de doelstelling en de reden hiervoor ligt voor de hand. Nagenoeg nog geen enkel bedrijf stond in 2021 open voor bezoek en voor een online aanpak is niet gekozen.
Ook de meeste scholen hielden in 2021 hun deuren nog gesloten voor externe partijen en derhalve
vallen ook deze baten tegen ten opzichte van het gestelde doel. Wel is in 2021 het contact met de
meeste scholen warm gehouden om de uitvoering van de activiteit (tekenworkshops) in 2022 op de
agenda te krijgen.

Lasten
De lasten over 2021 zijn gestegen tot een totaal van € 121.764,-, hiervan is € 98.741,- besteed aan de
doelstelling. In dit bedrag zijn ook de kosten voor tekenmaterialen, papier, tekendoeboeken en de reiskosten van de tekenaars opgenomen. Net als in 2020 is ook in 2021 veel geld uitgegeven aan portokosten voor het versturen van alle tekeningen.

Resultaat
Het resultaat is in 2021 uitgekomen op een positief resultaat van € 19.078,- . Dit bedrag is deels toegevoegd aan de continuïteitsreserve (€ 4.078) en voor een deel aan een tweetal bestemmingsfondsen
(€ 15.000,-).
Naast een reservering van € 5.000,- voor het geplande lustrum na de zomer is ook € 10.000,- gereserveerd voor de opstart van onze activiteiten in de regio Friesland. Door de toevoeging aan de continuïteitsreserve staat het totaal hiervan nu op een bedrag van € 25.421,-.
Een verdere detaillering van de cijfers is terug te vinden in de jaarrekening over 2021, te vinden op
de website van de stichting. Voor vragen ten aanzien van de inhoud, kunt u contact opnemen via
info@tekenenvoorkinderen.nl.
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Kerngegevens

2021

2020

begroot 2022

aantal universitaire ziekenhuizen

7

7

7

aantal regionale/streekziekenhuizen

43

43

52

aantal ziekenhuizen afdeling neonatologie

6

6

8

aantal brandwondencentra

2

2

3

aantal medische kindcentra

3

3

3

aantal asielzoekerscentra

8

8

8

aantal kinderrevalidatiecentra

1

1

5

aantal ziekenhuizen kinderpsychiatrie

1

1

2

aantal kinderoncologische [1] centra

1

1

1

aantal verenigingen/landelijke organisaties

1

1

5

aantal kinderhospice

0

0

2

aantal locaties totaal

73

73

96

aantal tekenaars

30

30

38

aantal tekensessies

924

788

1400

inkomsten

€ 141.598

€ 111,995

€ 187,500

uitgaven

€ 121.764

€ 111.006

€ 187.500

besteed aan doelstelling

€ 8,11

€ 8,23

€ 8,53

beheer en administratie

€ 0,98

€ 0,81

€ 0,53

fondsenwerving

€ 0,64

€ 0,66

€ 0,67

algemene lasten

€ 0,27

€ 0,31

€ 0,27

vermogensfondsen

€ 8,14

€ 9,13

€ 6,53

particuliere donateurs

€ 1,53

€ 0,38

€ 1,20

bedrijven

€ 0,31

€ 0,18

€ 0,67

scholen

€ 0,02

€ 0,23

€1,20

overige bronnen

€ 0,00

€ 0,08

€ 0,40

Hoe wordt iedere 10 euro besteed?

Hoe komt iedere 10 euro binnen?

[1] Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
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Interview Ruud Piera – penningmeester
Ruud Piera is sinds het begin van dit jaar toegetreden tot het bestuur van de stichting Tekenen
voor Kinderen. In het dagelijks leven is Ruud als directeur/bestuurder al jarenlang verbonden
aan diverse organisaties in de (jeugd)zorg.
Wat spreekt je aan in de stichting
Ik merk iedere dag welke problemen kinderen kunnen ondervinden in hun leven. Het is heel belangrijk
dat kinderen in moeilijke en vervelende situaties af en toe even zonder zorgen kunnen dromen en fantaseren. Dat maakt stichting Tekenen voor Kinderen mogelijk.

Wat is je rol als bestuurder (stichting)
Ik ben de penningmeester. Vanuit mijn oorspronkelijke vak als accountant weet ik wel het een en ander
van centjes. Mijn rol houdt in dat ik toezicht houd op het financiële beleid van de stichting en de directeur en deze ook advies geef over hoe je met het geld van donors en van fondsen kunt omgaan.

Wat is volgens jou de impact die de tekenaars hebben/toegevoegde waarde
Het is natuurlijk leuk dat er een stichting is, maar uiteindelijk draait alles om de tekenaars. Zij zijn het die
de kinderen meenemen op een fantasiereis, hun eigen reis. Met hun tekentalent stellen ze de kinderen
in staat om aan iets anders te denken. Ze geven de kinderen een geschenk en krijgen er ook een hele
mooie ervaring voor terug. Het lijkt me heel bijzonder als je als tekenaar eventjes binnen kunt treden in
de wereld van een kindje dat het moeilijk heeft.

Zie je ook een toegevoegde waarde binnen de jeugdzorg
Jazeker! De jeugdzorg is een bulkbegrip, er zijn zoveel verschillende kinderen en zorgvragen. Of het nu
gaat om kinderen die door allerlei handicaps zich moeilijk kunnen uiten of om kinderen die niet thuis
kunnen zijn door problemen in hun gezin. Medewerkers in de jeugdzorg proberen kinderen en hun gezinnen te helpen om te gaan met alle fysieke, mentale en sociale uitdagingen in hun leven. Zelf tekenen
of samen tekenen heeft een grote therapeutische werking en is dus niet alleen leuk, maar kan kinderen
ook echt helpen.

Wat zie jij als grootste uitdaging voor de stichting
De grootste uitdaging is denk ik om te zorgen dat er een goede balans blijft tussen de groei-ambities van
de stichting en de mogelijkheid om tekenaars aan de stichting te verbinden. Er zijn nog zoveel kinderen
waar de stichting iets voor kan doen, maar daarvoor moeten we wel zorgen dat er voldoende tekenaars
zijn en dat de tekenaars het ook naar hun zin hebben en goed worden ondersteund
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