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1. Verslag van het bestuur 
 

2018 was een bijzonder succesvol jaar voor Stichting Vrienden van CityKids, het 2e volledige jaar, na 

de oprichting op 12 mei 2016.  

De focus van onze stichting is de ontwikkeling en het welzijn van 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 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. 

Terugblikkend op het jaar hebben we ook in 2018 met z’n allen weer gezorgd voor mooie, 

onvergetelijke momenten voor de kinderen die zorg en behandeling ontvangen binnen de Medisch 

Kindzorg Instelling CityKids. Ook ouders, broertjes en zusjes  worden  vaak betrokken bij de uitjes en 

activiteiten die we georganiseerd hebben. CityKids groeit snel, zowel het aantal kinderen als het 

aantal – kleinschalige – vestigingen. En dus is er ook een groeiende behoefte aan meer 

ontwikkelingsgerichte materialen, uitjes en activiteiten, zowel in onze bestaande vestigingen in 

Rotterdam en Den Haag en nog meer in de nieuwe vestigingen in Delft, Capelle aan den IJssel  en 

Barendrecht. 

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 Bungelland en voor het eerst naar Plaswijckpark (i.p.v. Diergaarde 

Blijdorp). Voor beide uitjes hebben we weer enorm geboft dat we korting kregen op de 

toegang. Het 1e Paasuitje (in 2017) was een groot  succes dus ook dit jaar maakten we weer 

dankbaar gebruik van het aanbod om te gast te zijn in een fantastisch herenhuis met een 

mooie tuin in Rotterdam. En we hebben vaker kunnen genieten van deze mooie locatie 

omdat we daar altijd welkom zijn met de kinderen. Wat hebben de kinderen, hun ouders en 

alle medewerkers genoten van die mooie, zonnige dag. Paaseieren zoeken, genieten van een 

heerlijke lunch  en de kinderen konden ook een pop up Paaskaart maken. Nieuw waren de 

Buitenspeeldagen in augustus waarvoor we ook weer gebruik mochten maken van de 

gastvrijheid van de eigenaar  van het herenhuis en de prachtige tuin. Om van deze 

buitendagen een succes te maken, hebben we extra materiaal aangeschaft zoals een 

trampoline, (loop)fietsjes, driewielers, ballen, megatrucks en een Scooot 4-in-1 Firefly waarin 

kinderen, die niet kunnen lopen,  geduwd kunnen worden, zelf mee kunnen rijden, kruipen 

of over de vloer kunnen schuiven. Al het materiaal is na afloop verdeeld over de 

verschillende locaties en er wordt ook nu nog veel gebruik van gemaakt. Ook nieuw was het 

zwemuurtje in Zwembad Oostervant: Het 1e zwemuitje tijdens de herfstvakantie was zo’n 

succes dat we in 2019 iedere vakantie opnieuw een uurtje zullen gaan zwemmen, waarbij 

ook ouders en broertjes en zusjes welkom zijn. De kinderboerderij is ook diverse malen 

bezocht, o.a. tijdens dierendag. Lunchpakketje mee en heerlijk van de dieren genieten. 

https://mkdvcitykids.nl/donateurs/
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 Voor de regio Haaglanden staan de uitjes nog in de kinderschoenen. Het eerste uitje dat 

mogelijk is gemaakt door Stichting Vrienden van CityKids, was een dagje Monkey Town in 

september.  Een ware traktatie voor de kinderen: ze genoten van de trampolines, glijbanen, 

rodelbaan, ballenbak, het klimparadijs en de jungle. Dus vast weer voor herhaling vatbaar. 

 Ook op de eigen locaties werden leuke dingen georganiseerd. Uiteraard kwam Sinterklaas 

weer op bezoek, met lekkers en kadootjes en dit keer ook met Happy Socks voor alle 

medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Van Stichting Troostdekentje hadden we voor alle 

kinderen een knuffel ontvangen en eerder dit jaar al mooie unieke dekentjes. Sinterklaas was 

dit jaar niet vergezeld met Pieten maar kwam samen met de Pietenoma. En behalve de 

goedheiligman kregen de kinderen ook dit jaar weer een muziektherapeut, soms zelfs 2, op 

bezoek. Door de groei hadden we op elke locatie in de regio Groot Rijnmond een andere 

muziektherapeut. Hun muzikale enthousiasme was zeer aanstekelijk: Het was super leuk om 

te zien hoe de kinderen los gingen op de trommels en klankschalen! Ook de gitaar was 

interessant om aan te raken. De kinderen genoten van slaan, voelen, ervaren, beleven en 

luisteren. Elk kind had zo zijn of haar ervaring. Alle locaties hebben inmiddels een muziektas 

vol met instrumenten zodat ze regelmatig muziek kunnen maken met de kinderen. Ook 

waren er voorleesmiddagen op diverse locaties en was er een “gezelschapsochtend” met 

sport, muziek en knutselen. 

 Daarnaast zijn er nog verschillende uitjes georganiseerd door andere stichtingen waar een 

aantal van onze kinderen en hun gezin van genoten hebben: Een onvergetelijke 

vakantieweek in Villa Pardoes in Kaatsheuvel waar gezinnen met een ernstig ziek kind even 

alles kunnen vergeten en eerlijk kunnen genieten: van de activiteiten in de Villa, van de 

Efteling, Beekse Bergen, Toverland en uiteraard van elkaar en van de andere gezinnen. Een 

aantal kinderen waren met hun ouder(s) bij een piratentocht in de Rotterdamse haven, als 

echte piraatjes in een piratenpak met een lapje voor hun oog! En de kinderen van het 

verpleegkundig kinderdagverblijf zijn door Rotterdamse studenten een dagje verwend met 

een uitje naar Diergaarde Blijdorp. 

 Naast divers spelmateriaal van de Buitenspeeldagen hebben we ook een dubbele 

kinderwagen en grondboxen met matten kunnen aanschaffen zodat de kinderen veilig 

kunnen spelen. Ook zijn de kinderen blij met de Kurio tablets en een speciale zitvoorziening 

zodat een kind comfortabel (goed ondersteund) kan zitten. In Den Haag is een 

buitenspeeltoestel in de tuin geplaatst en de 2 locaties in Rotterdam hebben 

ontwikkelingsgericht materiaal gekocht, dit alles om de kinderen spelenderwijs zich te laten 

ontwikkelen, om te leren en de kans op mogelijk aansluiting met (speciaal) basisonderwijs te 

vergroten.   

 Komend jaar mogen we een snoezelkamer inrichten in de nieuwe vestiging van CityKids in 

Barendrecht. Zo kunnen de kinderen ook daar heerlijk ontspannen en genieten van muziek, 

gedempt licht, geuren en allerlei speeltjes. 

 3 CityKids medewerkers (alle drie (ortho)pedagogen) hebben deelgenomen aan de 

intensieve 3 daagse basiscursus Palliatieve Zorg. Palliatieve 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 en door 

deze intensieve kinderpalliatieve cursus te volgen, 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 steeds 3-5 

plaatsen per jaar voor deze waardevolle 3 daagse basistraining gereserveerd.  
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Daarnaast zal CityKids binnenkort de 24uurs zorg toevoegen aan haar zorgpakket. Ook hebben de 

kinderverpleegkundigen thuisbegeleiding geboden bij twee kinderen in de terminale fase. Nazorg 

werd geboden als een klein stukje troost bij het overlijden van de kinderen. Denk hierbij aan een 

knuffel, een fotoboek en een troostkoffertje als mooie herinnering aan het korte leven van een kind. 

Het was daarom ook een mooie dankbare erkenning dat Stichting Vrienden van CityKids met haar 

sponsorverzoek aan Monuta Helpt verkozen is als Aanvrager van het Jaar.  

2018 was in veel opzichten een prachtig jaar: Wat is er mooier dan de lachende gezichtjes van de 

kinderen (en hun gezin). Helaas waren er ook wat droevige momenten. Ook dan willen we – met en 

voor elkaar - kunnen doen wat mogelijk is. 

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 Plaswijckpark 
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Buitenspeeldag (boven) en Muziektherapie (onder) 
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Diergaarde Blijdorp 
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2. Toekomst 
 

2019 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. En dit wordt in de multidisciplinaire zorg 

en behandel omgeving 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.  

De groei van CityKids gaat gestaag door: in 2019 staan er nieuwe CityKids-vestigingen gepland in 

Gouda, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Naar verwachting wordt medio 2019 gestart met de 

restauratie en de herinrichting van de Familiekerk tot een uniek gezondheidscentrum voor het 

ernstig (chronisch) zieke kind.  De Pastorie, onderdeel van de restauratie en herinrichting van de 

Heilige Familiekerk in Rotterdam Noord, gaat in het voorjaar open en wordt een wooNoord voor 

jongeren met een verstandelijke beperking en of autisme in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Begeleid en 

Beschermd Wonen is nieuw in het CityKids zorgportfolio. Naast het beschermd wonen in De Pastorie 

(24-7) is CityKids ook bezig met 24uurszorg voor kinderen. Dit komt in een zorgboerderij in 

Spijkenisse. Met trots en vooral in dankbaarheid zal dit het Rein Lander huis worden.  Genoemd naar 

Rein Lander, oprichter van Stichting Pallieter, aan wie onze organisatie veel te danken heeft en die 

zich altijd enorm sterk heeft gemaakt voor het ernstig chronisch zieke kind. Helaas is Rein, op 3 maart 

2018, toch nog onverwacht overleden. 

CityKids maakt een gezonde groei door en Stichting Vrienden van CityKids groeit mee. Door de 

toevoeging van Begeleid en Beschermd Wonen aan het zorgportfolio zal de doelstelling van de 

Vriendenstichting ook verruimd worden. In 2019 staan uiteraard weer leuke uitjes en activiteiten op 

de diverse locaties op de kalender van regio Groot Rijnmond en regio Haaglanden. En verder laten 

we ons – net als de kinderen – graag verrassen met (interne) projectaanvragen voor “onze” kinderen, 

die ons weer stimuleren al die wensen en mooie activiteiten te realiseren en op zoek te gaan naar 

(nieuwe) sponsors, betrokken ondernemers, dus eigenlijk naar Vrienden van CityKids.   

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).  

Wij hopen ook in 2019 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 ……..  
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3. Organisatie 
 

Samenstelling bestuur 

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Op dit moment bestaat 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. 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 2018 

 
2018 2017 

INKOMSTEN     

Sponsors*: 

 
  

Barry Emons (bonus) 1.279,91   

F Meerstadt-Rombach 1.000,00   

Sint Laurensfonds 2.206,37   

ABN AMRO - Tops IT 2.500,00   

Blok's Paperwork 3.000,00   

Monuta Helpt 3.500,00   

Johanniter Nederland  450,00   
anoniem  20.000,00   

TOTAAL eigen fondsenwerving 33.936,28 33.231,98 

Onttrekking aan reserves 1.835,13 15.428,57 

Totale inkomsten 35.771,41 48.660,55 

  

 
  

BESTEDINGEN 

 
  

St. Laurensfonds: retour Sinterklaas actie 285,50   

Hulpmiddelen: Sta- en zitortheses 657,20 10.901,63 
Divers ontwikkelingsgericht materiaal: 
Senso-, leer- en spelmateriaal 4.020,55 7.747,54 

Overig materiaal 1.303,33 21.110,66 

Uitjes & Activiteiten 2.261,10 4.519,83 
Opleiding & cursus: basistraining 
kinderpalliatieve zorg & Geef me de vijf  4.394,00 2.367,00 

Palliatieve (na)zorg 62,35   

Besteed aan doelstelling 12.984,03 46.646,66 

Kosten beheer en administratie 133,20 178,76 

Totale bestedingen 13.117,23 46.825,42 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 22.654,18 1.835,13 

Gereserveerd saldo 10.876,46   

Saldo beschikbaar 11.777,72   
Toelichting: 

*Naast de bovengenoemde sponsors  zijn er ook een aantal sponsors die rechtstreeks de facturen 

betaalt: Zo heeft Stichting Stinafo een speciaal stoeltje voor één van de kinderen betaald en heeft 

Stichting Pallieter 4 Kurio kindertablets, ontwikkelingsgericht materiaal en een speeltoestel voor Den 

Haag gedoneerd plus een snoezelkamer voor Barendrecht die in 2019 geleverd wordt.  

Daarnaast hebben we nog een aantal sponsors in natura zoals Stichting Present, Yets Foundation, 

CliniClowns, Stichting Troostdekentje, Students4Society, Bakkerij Klootwijk, Boekwinkel Amesz, AH 

Lijnbaan  en familie Sandberg  die allerlei activiteiten en uitjes voor de kinderen mogelijk gemaakt 

hebben. Totaal gedoneerd bedrag is ruim € 26.000. En onbetaalbaar en onmisbaar zijn onze 

vrijwilligers. Alle giften en donaties komen bijna geheel ten goede aan de kwetsbare groep kinderen 

(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.  


