Jaarverslag 2017
Stichting Vrienden van CityKids

Samen Sterk voor zorg intensieve kinderen en hun gezinnen!
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1. Verslag van het bestuur
2017 was het eerste volle jaar van Stichting Vrienden van CityKids, na de oprichting op 12 mei 2016.
Terugblikkend op het jaar zijn wij van mening dat wij met z’n allen gezorgd hebben voor mooie,
onvergetelijke momenten voor de kinderen die zorg en behandeling ontvangen binnen de Medisch
Kindzorg Instelling CityKids.
De focus van onze stichting is de ontwikkeling en het welzijn van deze kwetsbare kinderen: Geef hen
de aandacht en ruimte om zich te ontwikkelen en volop mee te doen! Met elkaar dragen we bij dat
ook deze kinderen dan mee kunnen doen aan de (inclusieve) samenleving. Met grote betrokkenheid
en plezier ondersteunen en initiëren wij extra uitjes en (ontwikkelingsgerichte) activiteiten als ook
aanvragen van ontwikkelingsgericht materiaal die niet vanuit het reguliere (zorg)budget gefinancierd
kunnen worden maar wel hoognodig zijn om deze kinderen meer kwaliteit van leven te geven.
Onmisbaar is de (financiële) steun van onze sponsors, de hand- en spandiensten van onze vrijwilligers
én de medewerkers van CityKids die elke dag zorgen voor de best mogelijke zorg en behandeling
voor de kinderen. Zij dagen de kinderen uit, nemen hen mee op ontdekkingsreis en zorgen voor een
veilige, warme én leerzame omgeving voor deze bijzondere kinderen.
Onze donateurs kunt u vinden op onze website (https://mkdvcitykids.nl/donateurs/).
Hieronder wat we gezamenlijk mogelijk hebben gemaakt:
 Fantastische uitjes naar Blijdorp en Bungelland en nieuw dit jaar was een paasuitje naar een
herenhuis met een gigantische tuin. Wat hebben de kinderen, hun ouders en alle
medewerkers genoten van die mooie, zonnige dag. Paas eieren zoeken, genieten van een
heerlijke lunch en als toetje een optreden van de Cliniclowns. Dat was GENIETEN!
 Ook op de eigen locaties werden leuke dingen georganiseerd. Sinterklaas en zijn Pieten
waren op 5 december op bezoek. Naast het lekkers kregen de kinderen ook nog een mooi
cadeau: een vrolijke rugtas met hun naam erop. Super makkelijk om medisch toebehoren,
medicatie, knuffels en kleren van huis naar CityKids mee te nemen en natuurlijk ook handig
voor alle leuke uitjes. En behalve de goedheiligman kregen de kinderen een muziektherapeut
op bezoek. Ook dat was genieten: De kinderen konden meelopen en spelen in een
muziekoptocht en zelfs op reis in een muziektrein. De muziektherapeut viel het geluksgevoel
bij de kinderen op: het genieten van slaan, voelen, ervaren, beleven en luisteren. Elk kind
had zo zijn of haar ervaring. Zeker iets om ook in 2018 mee door te gaan. Om de kinderen
meer van muziek te laten genieten heeft elke groep van Sinterklaas een CD-speler met USBstick gekregen.
 Divers materiaal, van ontwikkelingsgericht speelgoed tot een digitaal schoolbord, dit alles om
de kinderen spelenderwijs zich te laten ontwikkelen, om te leren en de kans op mogelijke
aansluiting met speciaal onderwijs te vergroten.
 Een snoezelkamer in de nieuwe vestiging van CityKids in Den Haag. De kinderen kunnen hier
heerlijk ontspannen en genieten van muziek, gedempt licht, geuren en allerlei speeltjes.
 Wat minder spannend voor de kinderen is maar wel heel hard nodig, zijn de speciale
statafels, het X-panda stoeltje en het fixatiemateriaal voor diverse stoeltjes om ervoor te
zorgen dat de kinderen juist en comfortabel kunnen staan en zitten.
 En tot slot kunnen in totaal 5 CityKids medewerkers 3 kinderverpleegkundigen en 2
(ortho)pedagogen in 2018/2019 deelnemen aan de intensieve 3 daagse basiscursus
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Palliatieve Zorg, ter voorbereiding op de 24uurs zorg die CityKids binnenkort zal toevoegen
aan haar zorgpakket.
CityKids geeft bijzondere kinderen de aandacht en ruimte zich te ontwikkelen en volop mee te doen.
De Vriendenstichting ondersteunt dit van harte. U toch ook?

Dagje Blijdorp
4

Muziektherapie

Digitaal schoolbord en Panda stoeltje

Statafel
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2. Toekomst
2018 staat voor Stichting Vrienden van CityKids in het teken van het nog bekender maken van de
Stichting bij vrijwilligers, ouders, sponsors, iedereen die deze bijzondere kinderen meer kwaliteit van
leven wil geven.
CityKids is een snelgroeiende, innovatieve organisatie waar het kind (en zijn gezin) centraal staat.
Onze ambitie is mee te groeien met CityKids en hen waar mogelijk te ondersteunen in hun missie om
elke dag de best mogelijke zorg en behandeling te bieden. In 2017 werd één van de medewerkers
van CityKids verrast – maar eigenlijk ook niet – met de onderscheiding “Kinderverpleegkundige
Family Integrated Care van het Jaar” en in 2016 behaalde CityKids de Gouden Smiley als eerste
Medische Kindzorginstelling in Nederland buiten het ziekenhuis. De Gouden Smiley staat voor
excellente kindgerichte zorg.
Dit jaar willen we in ieder geval de kinderen van de CityKids locatie “de Wereld” in Rotterdam en
mogelijk nieuwe vestigingen in Regio Groot Rijnmond verblijden met een snoezelkamer. Zodra we
het geld hiervoor bijeen hebben, gaan we deze wensen realiseren. En uiteraard staan de leuke uitjes
en de speciale activiteiten op de diverse locaties weer op de jaar kalender. En verder laten we ons –
net als de kinderen – graag verrassen met aanvragen en met donaties van sponsors.
Daarnaast is een andere samenstelling van het bestuur nodig door de groei van CityKids (meer
locaties en een breder zorgaanbod). In 2019 gaat CityKids verhuizen naar de “Heilige Familiekerk” in
Rotterdam Noord. Eind 2017 is gestart met de restauratie en de herinrichting van deze kerk tot een
uniek gezondheidscentrum voor het ernstig (chronisch) zieke kind.
Wij hopen ook in 2018 op uw steun in welke vorm dan ook: als vrijwilliger, als sponsor in geld of in
natura, als organisator van een activiteit of evenement of ……..

3. Organisatie
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit drie leden, die zonder beloning en op basis
van vrijwilligheid, de stichting besturen, te weten:
mevrouw A.E. Korthals – Stemerding (voorzitter),
mevrouw A.E.F. van der Wees (penningmeester) en
mevrouw N.E. Cornelissen - van Rappard (projectleider zorgfuncties van het nieuwe
kinderzorgcentrum) en vooralsnog secretaris.
De Stichting heeft geen werknemers in dienst.
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4. Jaarrekening 2017
2017

2016

INKOMSTEN
Sponsors:
Assistant2 BV
Kerstnacht collecte Hervormde
Gemeente Rotterdam-Centrum
Sint Laurensfonds
Stg. Pallieter
Stg. Sint Nicolaas Gasthuis
Stg. Stinafo
anonieme sponsors
TOTAAL eigen fondsenwerving
Onttrekking aan reserves
Totale inkomsten

170,00
696,51
3.863,00
12.544,14
3.000,00
5.625,00
7.333,33
33.231,98
15.428,57
48.660,55

16.610,54
16.610,54

BESTEDINGEN
Hulpmiddelen: Sta- en
zitortheses
Divers ontwikkelingsgericht
materiaal: Senso-, leer- en
spelmateriaal, digitaal
schoolbord
Overig materiaal: Inrichting
snoezelkamer en aangepast
kinderbed
Uitjes & Activiteiten
Opleiding: 3x basistraining
kinderpalliatieve zorg
Besteed aan doelstelling
Kosten beheer en administratie
Totale bestedingen
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

10.901,63

7.747,54

21.110,66
4.519,83
2.367,00
46.646,66
178,76
46.825,42

1.181,97

1.835,13

15.428,57

Toelichting:
*Naast sponsors in geld zijn we ook heel blij met onze sponsors in natura: Bakkerij Klootwijk, AH
Lijnbaan, de CliniClowns, lunchroom Leuk, Stichting Pallieter, familie Sandberg en alle vrijwilligers!
Alle giften en donaties komen bijna geheel ten goede aan de kwetsbare groep kinderen en hun
ouders, die dagelijkse zorg ontvangen op één van de vestigingen van CityKids. We zijn zeer dankbaar
voor al deze “extra's” die gewoonweg niet allemaal uit het zorgbudget betaald kunnen worden.
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