Verslag Bestuur
Het bestuur bestaat uit vier leden.
De Stichting is een vermogensfonds met een beperkt vermogen
Het Bestuur is in het verslagjaar 2016 twee keer bijeengekomen en heeft tijdens deze
vergaderingen aan giften een totaal bedrag van € 103.521 toegekend. Om een globale indruk
te geven van de activiteiten die de Stichting steunt, worden de volgende projecten genoemd:

Stichting Tekenen voor Kinderen
Deze stichting zet zich in om kinderen in 9 ziekenhuizen in Noord-Holland op te vrolijken om
voor hen tekeningen te maken die door een bezoekend tekenaar live “op de rand van het bed”
worden gemaakt. Ook mag het kind drie willekeurige strepen op een blanco vel zetten,
waarna de tekenaar er een tekening van maakt. De tekenaar werkt vooral vanuit de impulsen
die het kind hem geeft en de patiëntjes mogen natuurlijk de tekeningen houden. Hiermee
wordt bijgedragen het kind zijn verdriet en trauma’s van opname, behandeling en eventuele
operatie te helpen verwerken.
Centraal Museum Nijntje Utrecht
In het Nijntje Museum staat de jongste groep museumbezoekers (2 t/m 6 jaar) doorlopend
centraal. Het gebouw, de faciliteiten en de inrichting zijn aangepast op de wensen en noden
van de doelgroep. De filosofie van Dick Bruna is daarbij leidend: we bieden kinderen een
veilige wereld waarin ze zelfstandig op onderzoek uit kunnen gaan. ‘Ontdek de wereld, jouw
wereld samen met Nijntje en haar vriendjes’ is het devies. Een specifiek op de jonge
doelgroep gericht educatief aanbod haalt veel meer uit een museumbezoek dan alleen
speelplezier. Het stimuleert het onderzoekend vermogen, de culturele ontwikkeling en de
creativiteit van kinderen. Het peuteraanbod, in het bijzonder voor de Vroeg- en Voorschoolse
Educatie, draagt ook bij aan de taalontwikkeling.
Letterkundig Museum/Kinderboeken Museum
Vanaf begin december 2016 tot en met eind december 2020 is bij het Letterkundig
Museum/Kinderboeken Museum in Den Haag de expositie ‘Ik ben Kikker’ voor kinderen van
0 t/m 6 jaar en hun begeleiders te zien. Het museum ziet het als haar missie de kracht van de
literatuur en de rijkdom van het Nederlandse literaire erfgoed zichtbaar te maken. Zij doet dit
door publiek uit alle lagen van de bevolking literaire verhalen te laten ontdekken, beleven en
zelf te maken omdat literatuur ons leven verrijkt. ‘Ik ben Kikker’ is een sympathieke doe- en
leertentoonstelling waarin de allerkleinsten op speelse wijze verhalen ontdekken, beleven en
maken.
Museum Belvédère
‘De Rode Stier’ van Tinus van Doorn is gerestaureerd. Het werk maakt een onmiskenbaar
deel uit van de publiekslievelingen van het museum.

Museum Boijmans van Beuningen
Kinderen weten als geen ander wat goed en leuk voor ze is. Om deze groep een stem te geven
in het beleid van het museum, wordt een kinderbestuur aangesteld: een bestuur bestaande uit
kinderen tussen 8 en 12 jaar oud die meebesturen over het beleid van het museum.
Stichting Heppie
Heppie zet zich al vele jaren in voor kinderen en jongeren die sociaal uitgesloten zijn.
Kinderen en jongeren die niet onbezorgd opgroeien en die al vroeg met grote problemen
geconfronteerd worden. Een Heppie weekend voor 24 kinderen is mede mogelijk geworden.
Think2link Krachtbronnen
Krachtbronnen wil dat kinderen van 9 t/m 12 jaar in het basisonderwijs zich ontwikkelen op
sociaal- emotioneel gebied, goed voorbereid worden op de multiculturele samenleving,
nadenken over hun eigen visie op het leven en zich ontwikkelen tot verantwoordelijke
burgers.
Krachtbronnen wil dit doel bereiken door educatief lesmateriaal voor 8 thema's te
ontwikkelen (zowel digitaal als print), waaronder het thema ‘Kracht van Delen’.
Teylers Museum
In 2017 vindt in het museum een tentoonstelling plaats over Jean-Antoine Watteau (16841721), waarvan het Teylers Museum een prachtige collectie tekeningen bezit. Voor het eerst
verschijnt er een Nederlandstalige monografie over Watteau.
De Stichting heeft van de Belastingdienst de ANBI status verkregen.
Aanvraagprocedure
In een gestandaardiseerd aanvraagformulier dient de aanvrager alle voor de stichting relevante
informatie te vermelden. Een dergelijk aanvraagformulier kan opgevraagd worden via het email adres van de stichting. De stichting streeft ernaar op een zo redelijk mogelijke termijn
over een aanvraag te beslissen met in achtneming dat het bestuur twee keer per jaar vergadert.
Ook wordt bij een honorering van een project een rapportage achteraf verwacht.
FIN
De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de
gedragsregels van deze organisatie.
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