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Samen Sterk voor zorgintensieve kinderen / jongeren en hun gezinnen!

Van Oldenbarneveltplaats 442
3012 AP Rotterdam
https://stichtingvriendenvancitykids.nl/
bestuur@stichtingvriendenvancitykids.nl
010 4673105 / 06 40419929

Inhoud
1. Verslag van het bestuur....................................................................................................................... 3
2. Toekomst ............................................................................................................................................. 7
3. Organisatie ........................................................................................................................................ ..8
4. Jaarrekening 2019 ............................................................................................................................... 9

Muziekactiviteit in Delft

1. Verslag van het bestuur
2019 was bijzonder succesvol voor Stichting Vrienden van CityKids en haar doelgroep. De stichting
groeit mee met de groei van CityKids, nu met 6 locaties met ruim 170 kinderen en jongeren in zorg /
behandeling.
De statuten van de stichting zijn aangepast als gevolg van de groei van Medisch Kindzorg Instelling
CityKids. De focus van onze stichting ligt op de ontwikkeling en het welzijn van kwetsbare kinderen
én jongeren: Geef hen de aandacht en ruimte om zich te ontwikkelen en volop mee te doen! Met
elkaar dragen we bij dat ook zij mee kunnen doen aan onze inclusieve samenleving. Met grote
betrokkenheid en plezier ondersteunen en initiëren wij extra uitjes en (ontwikkelingsgerichte)
activiteiten als ook aanvragen van ontwikkelingsgerichte handicap specifieke materialen en een
aantal palliatieve kinderzorg opleidingen voor CityKids medewerkers, allemaal zaken die niet vanuit
het reguliere (zorg)budget gefinancierd kunnen worden maar wel hoognodig zijn om deze kinderen
en jongeren meer kwaliteit van leven te geven.
Terugblikkend op het jaar hebben we ook in 2019 met z’n allen weer gezorgd voor mooie,
onvergetelijke momenten voor de kinderen en jongeren die zorg en behandeling ontvangen binnen
CityKids. Ook ouders, broertjes en zusjes worden vaak betrokken bij de uitjes en activiteiten. Leuke
dingen geven energie om de zorg van een ziek kind of kind met een beperking vol te kunnen houden.
Het zijn goede momenten om contact te hebben met andere ouders en de CityKids medewerkers. Er
is heel veel behoefte om ervaringen onderling te delen. Er ontstaat inmiddels een cultuur waar
ouders durven aan te geven welke problemen ze tegenkomen bij de zorg en opvoeding van hun kind
dat niet helemaal past in het reguliere onderwijs. Deze kinderen en hun ouders bewandelen een
ander levenspad. Daar voelt Stichting Vrienden van CityKids en haar donateurs zich zeer betrokken
bij.
CityKids groeit snel, zowel het aantal kinderen en jongeren en het aantal kleinschalige vestigingen als
ook de uitbreiding van het zorgportfolio. Eind 2019 had CityKids 170 kinderen / jongeren in zorg /
behandeling op 6 locaties. Daardoor is er ook een groeiende behoefte aan meer
ontwikkelingsgerichte materialen, uitjes en activiteiten, zowel in de bestaande vestigingen in
Rotterdam en Den Haag en nog meer in de nieuwe vestigingen in Delft, Capelle aan den IJssel ,
Barendrecht en in De Pastorie in Rotterdam-Noord. Deze laatste is afgelopen mei feestelijk geopend
door Johnny de Mol en is onderdeel van het grote project “de realisatie van het
kindergezondheidscentrum” dat in de voormalige Heilige Familiekerk komt. Jongens met autisme
en/of een verstandelijke beperking in de leeftijd van 18 tot 25 jaar kunnen sinds mei 2019 begeleid
en beschermd wonen in de prachtig gerestaureerde pastoriewoning van de Familiekerk. In
samenwerking met Acato / Stichting Bloemfleur is er dagbesteding voor jongeren met een
autismespectrum stoornis, om hen te helpen bij het ontwikkelen en inzetten van hun talenten.
Onmisbaar is de (financiële) steun van onze donateurs, 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 en jongeren. Zij dagen de kinderen uit, nemen hen mee op
ontdekkingsreis en zorgen voor een veilige, warme én leerzame omgeving voor deze bijzondere
kinderen en jongeren.
Met de donaties gaan we zorgvuldig om: Aan leveranciers en voor de uitjes vragen we korting zodat
we zoveel mogelijk kunnen doen voor onze kwetsbare doelgroep.
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Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op onze nieuwe site
https://stichtingvriendenvancitykids.nl/. U kunt uiteraard ook altijd contact met ons opnemen.
Hieronder wat we gezamenlijk mogelijk hebben gemaakt:
 Voor de kinderen en hun gezin waren de verschillende uitjes weer onvergetelijk. Het
verrassingsuitje was dit keer naar Diergaarde Blijdorp en ook een bezoek aan een indoor
speelparadijs zoals Bungelland of MonkeyTown was zeer welkom. Heerlijk om de kinderen te
zien genieten bij het klauteren, springen, glijden enz.
Na het succes van het eerste zwemuurtje (herfst 2018) in Zwembad Oostervant in Rotterdam
was er elke schoolvakantie een zwemuurtje voor de kinderen waarbij ook de ouders en
broertjes en zusjes weer van harte welkom waren. Later in het jaar sloten ook de jongens uit
De Pastorie zich bij het zwemuurtje aan.
Het bezoek aan het herenhuis met een prachtige tuin aan het Koningin Emmaplein in
Rotterdam stond zelfs 2 keer op de agenda: met Pasen en in de zomer tijdens de
Buitenspeeldagen. Veel van de kinderen en hun ouders gaan niet met vakantie. Deze
buitenspeeldagen geven toch een beetje dat ontspannen vakantiegevoel!
Ook een bezoek aan de kinderboerderij is altijd leuk, zeker tijdens dierendag. Elk kind heeft
wel een lievelingsdier en het is heerlijk om ze met / van de dieren te zien genieten.
 Ook op de eigen locaties werden diverse leuke en leerzame activiteiten georganiseerd
waarvan een deel door de vriendenstichting is betaald.
Uiteraard kwam Sinterklaas weer op bezoek, met lekkers en cadeautjes voor de groepen.
Ook een muziekactiviteit met therapeutische inslag stond weer op de agenda. Het
enthousiasme van Jan Hendrik en Jurrejan was zeer aanstekelijk: Voor sommige kinderen
was het de eerste keer. Super om te zien hoe de kinderen los gingen op de trommels en
klankschalen! De kinderen werden meegenomen op ontdekkingsreis in de wereld van
muziekinstrumenten en hun klanken.
 Daarnaast zijn er nog verschillende uitjes en activiteiten georganiseerd door andere
stichtingen waar een aantal van kinderen en hun gezin van genoten hebben:
Via Stichting Pallieter konden een aantal gezinnen genieten van een onvergetelijke
vakantieweek in Villa Pardoes in Kaatsheuvel waar gezinnen met een ernstig ziek kind even
alles kunnen vergeten en heerlijk konden genieten: van de activiteiten in de Villa, van de
Efteling, Beekse Bergen, Toverland en uiteraard van elkaar en van de andere gezinnen. Ook
via Stichting Pallieter kregen we de uitnodiging voor een Sinterklaasfeest in speelparadijs
Bungelland.
Van Stichting SCR for Kids kregen wij opnieuw een uitnodiging om een aantal kinderen met
hun ouder(s) te laten genieten van een piratentocht in de Rotterdamse haven met tal van
verrassingen. Als echte piraatjes kregen de kinderen een piratenpak met een ooglapje!
Samen met Stichting Kruimeltje hebben we de jongens van De Pastorie een RotterdamPas
gegeven en gezorgd voor een leuke (december) feestmaand.
Van Stichting Troostdekentje kregen we ook dit jaar weer voor alle kinderen een fantastisch
pakketje met een warm dekentje, een leuke knuffel en iets kleins voor de ouders.
Door Stichting Pleinbioscoop Rotterdam zijn de kinderen uitgenodigd een leuke kinderfilm te
komen kijken in de Kinderbioscoop én de Pleinbioscoop is zelfs op locatie geweest voor de
kinderen in Barendrecht. Echt fantastisch dat de Pleinbioscoop aan onze doelgroep heeft
gedacht. Rita en de krokodil onder het genot van popcorn en limonade was super!
Van Goodwill ontvingen de kinderen elke maand een kleur- en tekenboek.
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 Vooral de nieuwe locaties zijn door donateurs verwend:
In Delft is een 3e groep volledig ingericht met o.a. ontwikkelingsgericht materiaal en bedjes;
in Capelle-Rivium is de buitenspeelplaats vergroot en ingericht met een speeltoestel en is de
snoezelruimte en klim- en klauterruimte ingericht. Bijzonder populair en dus zeer gewild is
de tovertafel. De eerste binnen CityKids was voor Capelle, een zeer welkome aanvulling op
het ontwikkelingsgerichte materiaal. Kinderen worden uitgedaagd om samen te spelen en
lekker te bewegen. De roep om een tovertafel is groot in de andere locaties.
Ook de kinderen in Barendrecht kunnen heerlijk ontspannen en genieten van muziek,
gedempt licht, geuren en allerlei speeltjes in hun snoezelruimte.
 Het bestelde materiaal van de buitenspeeldagen is weer verdeeld over de diverse locaties:
fietsjes, driewielers, waterbaantjes, bellenblaas en ander divers speelgoed.
Capelle-Rivium heeft van een Capelse donateur nog extra materiaal kunnen kopen zoals
praatknoppen, sensorische vloertegels en regenboog rivierstenen.
De kinderen zijn ook blij met de Kurio tablets. Ook hard nodig waren (duo)wandelwagens,
grondboxen met matten en extra zitvoorzieningen waaronder ook een aantal hele speciale
voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om comfortabel te kunnen zitten.
 Ook dit jaar hebben een aantal CityKids medewerkers de intensieve 3 daagse basiscursus
Palliatieve Zorg gevolgd. Deze zorg begint eigenlijk al als de ouders te horen hebben
gekregen dat hun kind een verkorte levensverwachting of een levensbedreigende ziekte
heeft. Een aantal ouders heeft hier helaas mee te maken. Door het volgen van deze
intensieve kinderpalliatieve cursus, waarin o.a. gesprekstechnieken aan de orde komen over
onderwerpen als overlijden, verwachtingen en afscheid nemen, voelen de zorgprofessionals
zich beter toegerust. Ook voor de komende jaren zijn er 3-5 plaatsen per jaar voor deze
waardevolle 3-daagse basistraining gereserveerd. Daarnaast is een aantal medewerkers naar
de snoezelcursus bij Barry Emons en de cursus van Geef me de 5 geweest. Ook zijn er een
aantal werkboeken over autisme aangeschaft.
2019 was in veel opzichten een prachtig jaar: Wat is er mooier dan de glimlach van een kind?
Helaas waren er ook wat droevige momenten. Ook dan willen we met en voor elkaar kunnen doen
wat mogelijk is. Dankzij Stichting Monuta Helpt kunnen we na het overlijden van een kind een klein
stukje troost bieden in de vorm van een knuffel, een fotoboek en een troostkoffertje als mooie
herinnering aan het korte leven van een kind.
CityKids geeft bijzondere kinderen en jongeren de aandacht en ruimte zich te ontwikkelen en volop
mee te doen. De Vriendenstichting ondersteunt dit van harte. U toch ook?
In zwembad Oostervant

(voedings)stoeltje

Tovertafel
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Van Stichting Het Troostdekentje ZHZ
In kinderboerderij De Klaverweide in Capelle

Piratenuitje door de
Rotterdamse haven
Paaseieren zoeken
tijdens de
Pallieterweek in Villa
Pardoes

Buitenspeeldag en
Muziek maken
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2. Toekomst
Van 2020 gaan we ook weer een mooi jaar maken! Want onze & uw steun is hard nodig om
kwetsbare kinderen en jongeren én hun gezin meer levenskwaliteit te geven. Verder willen we
Stichting Vrienden van CityKids bekender maken: Bij vrijwilligers, ouders, sponsors, bij iedereen die
deze bijzondere kinderen en jongeren meer kwaliteit van leven wil geven.
De groei van CityKids gaat gestaag door: in 2020 staan er
nieuwe CityKids-vestigingen gepland in Zuidland en Den Haag
en in 2021 staan nieuwe locaties op stapel in Spijkenisse,
Rijswijk en de restauratie en de herinrichting van de
Familiekerk tot een uniek gezondheidscentrum voor het
ernstig (chronisch) zieke kind.
Bij CityKids kun je op dit moment terecht bij het
verpleegkundig kinderdagverblijf (VKDV), het
ontwikkelcentrum, voor Kinderthuiszorg, praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) en begeleid
en beschermd wonen en dagbesteding. Binnenkort kan CityKids ook 24uurszorg voor kinderen
aanbieden.
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. En dit wordt in de multidisciplinaire zorg
en behandelomgeving voor het (chronisch zieke) kind met een (intensieve) zorg of behandelbehoefte
ook zo gezien: In 2016 behaalde CityKids de Gouden Smiley als eerste Medische Kindzorginstelling in
Nederland buiten het ziekenhuis. De Gouden Smiley staat voor excellente kindgerichte zorg. In 2017
ontving één van de medewerkers de onderscheiding “Kinderverpleegkundige Family Integrated Care
van het Jaar”. En tijdens het Monuta Helpt event op 7 november 2018 is Stichting Vrienden van
CityKids, één van de Aanvragers van het Kwartaal, met grote meerderheid uitgeroepen tot
Aanvrager van het Jaar, mede dankzij de hulp van één van de ouders van de kinderen die bij ons in
zorg zijn. In 2019 heeft Den Haag met een fotowedstrijd van Goodwill een Intertoys cadeaubon in de
wacht gesleept, waarvan de pedagogen samen met de kinderen leuke, leerzame cadeaus heeft
kunnen kopen.
Nieuw binnen CityKids is dat alle (ortho)pedagogen gaan werken volgens bepaalde methodieken
zoals ABA (applied behaviour analysis), Geef me de 5 en Kleine stapjes, dit om de ontwikkeling van de
kinderen zo goed mogelijk in kaart te brengen, te volgen en te stimuleren. De (ortho)pedagogen
zullen in deze methodieken geschoold worden. Al langer wordt volgens verschillende thema’s
gewerkt zoals de jaargetijden, kleuren en dieren.
Binnen CityKids heeft elk kind een eigen hulp- en zorgvraag. Om hen de juiste zorg en behandeling te
bieden zijn er vijf verschillende groepen: de vroeghulpgroep, de schoolvoorbereidende groep, de
structuurgroep, de intensieve zorggroep en de zelfredzaamheidgroep.
Ook in 2020 staan uitjes en activiteiten op de (digitale) kalender waarbij de nadruk zal komen te
liggen op activiteiten op locatie zoals het bezoek van een tekenaar van Stichting Tekenen voor
Kinderen, 2x een muziekactiviteit en als uitjes een verrassingsuitje en zwemmen. En verder laten we
ons – net als de kinderen – graag verrassen met (interne) projectaanvragen, die ons weer stimuleren
al die wensen en mooie activiteiten te realiseren en op zoek te gaan naar (nieuwe) danateurs,
betrokken ondernemers, dus eigenlijk naar Vrienden van CityKids. Wij hopen ook in 2020 op uw
steun in welke vorm dan ook: als vrijwilliger, als donateur in geld of in natura, als organisator van een
activiteit of evenement of ……..
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3. Organisatie
Samenstelling bestuur
We zijn dringend op zoek naar een andere samenstelling van het bestuur door de groei van CityKids
(grotere doelgroep, meer locaties en een breder zorgaanbod). In 2019 bestond het bestuur 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. van Rappard, projectleider zorgfuncties van het nieuwe kinderzorgcentrum,
vooralsnog secretaris.
De Stichting heeft geen werknemers in dienst.
De verwachting is dat in februari 2020 twee of drie nieuwe leden zullen toetreden opdat de
voorzitter en secretaris vervangen zullen worden.
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4. Jaarrekening 2019
2019
INKOMSTEN
Donateurs*:
Van Cappellen Stichting (VCS)
Stichting Kindertehuizen Rotterdam
Stichting de Lichtboei
Stichting Physico
Centramed (Irene Meijer)
Stichting Facilicom Foundation
Goodwill
APT Posthuma eo
Sint Laurensfonds
Stichting DaDa
Denk en Doe mee! Fonds
Stichting BLADT
Stichting Fonds 1818
Stichting Kruimeltje
TOTAAL eigen fondsenwerving
overige inkomsten
Onttrekking aan reserves
Totale inkomsten
Toegezegd en nog te ontvangen**
BESTEDINGEN
Sint Laurensfonds: retour Sinterklaas actie
Hulpmiddelen: Sta- en zitortheses
Divers ontwikkelingsgericht materiaal: Senso-,
leer- en spelmateriaal
Overig materiaal
Uitjes & Activiteiten
Opleiding & cursus: basistraining
kinderpalliatieve zorg & Geef me de vijf
Palliatieve (na)zorg
Besteed aan doelstelling
Kosten beheer & administratie
Totale bestedingen
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Gereserveerd saldo
Saldo beschikbaar

20.000,00
7.089,39
11.681,00
8.550,94
800,00
658,00
1.250,00
25,00
5.000,00
4.721,84
10.080,00
2.000,00
6.000,00
550,00
78.406,17
455,05
22.654,18
101.515,40
33.745,00

2018

33.936,28
1.835,13
35.771,41

13.607,98

285,50
657,20

28.555,61
14.365,35
8.430,43

4.020,55
1.303,33
2.261,10

235,60
104,89
65.299,86
713,85
66.013,71

4.394,00
62,35
12.984,03
133,20
13.117,23
22.654,18
10.876,46
11.777,72

35.501,69
29.524,60
5.977,09
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Toelichting:
*Naast de bovengenoemde donateurs zijn er ook een aantal donateurs die rechtstreeks de facturen
betaalt of in natura sponsoren:
Stichting Pallieter heeft de snoezelruimte in Barendrecht en extra ontwikkelingsgericht materiaal
voor Capelle gedoneerd. Ook waren de gezinnen met hun kind uitgenodigd op de Capelse Familie
Verwendag en samen met indoor speelparadijs Bungelland heeft Pallieter het Sinterklaasfeest in
Bungelland mogelijk gemaakt.
Barry Emons heeft een aantal plekken voor een snoezelcursus ter beschikking gesteld waarvan een
aantal pedagogen dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Er zijn ook nog een aantal plekken voor 2020
gereserveerd.
Daarnaast hebben we nog een aantal donateurs in natura zoals Stichting Present, CliniClowns,
Goodwill, Stichting Troostdekentje, Bakkerij Klootwijk, Boekwinkel Amesz, AH Lijnbaan en familie
Sandberg die allerlei activiteiten en uitjes voor de kinderen mogelijk gemaakt hebben. Naar
schatting vertegenwoordigt deze manier van sponsoring (in natura) een bedrag van circa € 20.000.
Onmisbaar en onbetaalbaar zijn onze vrijwilligers.
**Onder “Toegezegd en nog te ontvangen” vallen (deel van) donaties die zijn toegezegd maar – om
diverse redenen - nog niet zijn ontvangen (Bijvoorbeeld omdat projecten nog niet in zijn geheel
gerealiseerd zijn). Het betreft de donaties van Fonds 1818, Denk en Doe mee! Fonds, Stichting Kind
en Handicap (voorheen Stinafo) en Kiwanis Spijkenisse. Deze serviceclub heeft op 15 juni 2019 een
Duckrace en diner / feestavond georganiseerd voor de toekomstige Rein Lander Hoeve in Spijkenisse.

Alle giften en donaties komen bijna geheel ten goede aan de kwetsbare groep kinderen en jongeren
(en hun gezin), die zorg en behandeling ontvangen bij Medisch Kindzorg Instelling CityKids. We zijn
zeer dankbaar voor al deze “extra's” die gewoonweg niet allemaal uit het zorgbudget betaald kunnen
worden.
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