Meerjarenplan 2020-2024
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis

1. Onze
Onderwerp
droom

1. Onze droom

Alle kinderen die zorg nodig
hebben, bieden wij de béste zorg.
In het Emma Kinderziekenhuis voelen
kinderen zich thuis, ze kunnen kind
zijn en leren, samen met hun familie,
om te gaan met de ziekte, zodat
ze zich optimaal ontwikkelen en
straks deel kunnen nemen aan de
maatschappij.
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Onze droom bedient twee doelgroepen
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De kinderen & gezinnen die verblijven in het Emma Kinderziekenhuis (besteding van fondsen). En de donateurs die het Emma Kinderziekenhuis een
warm hart toedragen (fondsenwerving). We maken het onderscheid in deze
doelgroepen omdat de groepen een verschillende behoefte hebben en we
de communicatie hierop aanpassen.
De kinderen & gezinnen zijn gericht op de beste zorg in het ziekenhuis. De
donateurs/gevers zijn gericht op de behoefte om te helpen om een probleem op te lossen, de wereld te verbeteren. Wij richten ons in dit fondsenwervende meerjarenplan op deze tweede doelgroep. De groep donateurs
met wie wij samen impact willen maken en onze droom willen vervullen.
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2. Onze
Onderwerp
pijlers

2. Onze pijlers
Wetenschappelijk
onderzoek
Psychosociale
zorg
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Voorzieningen voor
gezinnen en kinderen in het Emma
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Voor elk kind de beste toekomst. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar voor sommige kinderen
is dat niet zo gewoon. Zij zijn ziek, soms ernstig ziek en hun toekomst dreigt niet zo te lopen als ze zelf hadden bedacht, of als de ouders hadden gedacht.
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis ondersteunt het ziekenhuis om deze kinderen het
maximale uit hun leven te laten halen. We werven fondsen voor innovatief wetenschappelijk onderzoek, we dragen bij aan voorzieningen voor kinderen en ouders en we ondersteunen psychosociale zorg. Dit zijn punten waar het ziekenhuis en de overheid niet
voldoende middelen voor hebben. Door onze inzet op deze onderdelen kunnen kinderen
zich, ondanks hun ziekte, blijven ontwikkelen en leren omgaan met hun ziekte.

3. Onze
Onderwerp
ambitie

3. Onze ambitie
Om onze droom in vervulling te laten gaan, is het onze ambitie om fondsen te werven voor het Emma Kinderziekenhuis om deze voorzieningen,
psychosociale zorg en wetenschappelijk onderzoek te realiseren.
Concreet houdt dit in dat wij de komende jaren de volgende doelstelling
nastreven:
•
•
•

Vanaf 2024 genereren we 2,5 miljoen euro aan
fondsenwerving op jaarbasis
Er is 2,5 miljoen euro beschikbaar in 2023, voor de
vernieuwing van de IC Neonatologie.
Fondsenwerving van 3 miljoen euro voor Emma Kinderstad.
Dit bestaat uit 2 miljoen euro voor de oplevering in 2024 en
1 miljoen euro aan waarde in productsponsoring.
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“Op weg naar
fondsenwerving van 3
miljoen euro voor Emma
Kinderstad.”
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4. Huidige
Onderwerp
situatie

4. Huidige situatie
Terugblik
De afgelopen jaren is Stichting Steun Emma gegroeid, zowel in inkomsten als in organisatie. We hebben meer zicht
gekregen op onze inkomsten- en uitgaven en hebben meer grip op de verschillende fondsenwervingskanalen.
Waar we voorheen incidentele giften uit nalatenschappen en grote actievoerders zoals Emma Embrace op ons af
zagen komen, hebben we nu meer controle en kunnen we de continuïteit van onze projecten beter waarborgen.
Vanuit het Emma Kinderziekenhuis wordt gestimuleerd om alle fondsenwerving via Stichting Steun Emma te laten
verlopen. In de fusie van het VUmc en AMC naar het Amsterdam UMC is het Emma Kinderziekenhuis als aparte
entiteit voor de kindergeneeskunde blijven bestaan. Daarnaast zijn we als Stichting uitgegaan van een aantal strategische uitgangspunten, die tot op de dag van vandaag centraal staan in onze werkwijze (zie hoofdstuk 6).
In de afgelopen jaren zijn we gegroeid van 1,2 miljoen euro begroot in 2016, naar 2,6 miljoen euro gerealiseerd
in 2019. Hier zitten een aantal grote bedragen in die tot ons zijn gekomen, afkomstig uit nalatenschappen, een
bijdrage van de Vriendenloterij en de komst van een viertal nieuwe fondsen op naam; Emma Neuroscience, Onze
Hoofdzaak, Stichting Kinderziekenhuis en (vanaf 2020) Het Jeroen Pit Huis. Daarnaast hebben we vanuit onze visie
en uitgangspunten, méér mensen in beweging gekregen en meer fondsen naar ons toe getrokken. We zien dat het
tonen van initiatief, zowel intern, als extern, wordt beloond.

Events
Een voorbeeld van zo’n initiatief is het huidige Emma Droomgala. Een evenement wat georganiseerd wordt vanuit
de Stichting en jaarlijks fondsen van vermogende particulieren en bedrijven oplevert (2018 130.000 euro en 2019
212.775 euro). Het evenement genereert niet alleen inkomsten op de avond zelf, maar functioneert als leadgenerator voor grote gevers waarmee we in gesprek komen en een lange termijn relatie opbouwen. Naast het Emma
Droomgala organiseren we bijeenkomsten op maat voor onze trouwe donateurs, de Friends & Family bijeenkomsten. Een inhoudelijk programma, gekoppeld aan een stukje entertainment (beleving) en netwerken aan het einde
van een werkdag. Ook hosten we bijeenkomsten van netwerken die samenkomen, zoals het genootschap van
estate planners, notariskantoren en bijvoorbeeld de Rotary.

Acties derden
Op het gebied van acties van derden hebben we een professionaliseringsslag gemaakt door de introductie van een
fondsenwervingsplatform bij Kentaa, waar we acties van derden gemakkelijk fondsen kunnen laten werven. Vanuit
de communicatiecampagnes zetten we actief aan op conversie richting acties, waar we resultaat van zien. Het
aantal acties is vanaf 2016 gestegen van 8 acties naar 55 acties in 2019.

Stichting Steun Emma | Meerjarenplan 2020 - 2024

Koninklijke samenwerking
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Samenwerken staat onder andere centraal in ons Koninklijke overleg wat we in het leven hebben geroepen om
de kracht van het academische Sophia, Wilhelmina, Emma Kinderziekenhuis en Prinses Maxima Centrum te bundelen. Tijdens het overleg delen we kennis en expertise en verkennen we gezamenlijke fondsenwervende kansen.
Zo hebben we in 2017 een bijdrage van 385.000 euro ontvangen van de Vriendenloterij voor onderzoek naar het
reduceren van pijn & stress bij te vroeg geboren baby’s op de IC Neonatologie.

Vermogensfondsen
Een stevige groei in inkomsten komt uit het vermogensfondsen segment (organisaties zonder winststreven). Waar
we tot 2016 sporadisch een aanvraag uitstuurden, zitten we inmiddels op een vaste groep van 22 fondsen waar we
jaarlijks een aanvraag indienen. Ook is er vanuit de fondsen op naam actief fondsen geworven bij stichtingen en
vermogensfondsen. De inkomsten uit deze groep is gestegen van 2016: 330.000 euro naar 755.000 euro in 2019.

Communicatie & Marketing
Op gebied van marketing en communicatie maken we grote stappen. We zijn bezig met de positionering van de
Stichting en hebben onze huisstijl op het Emma Kinderziekenhuis aangepast. In de afgelopen 4 jaar hebben we 2
grote campagnes geïntroduceerd; de “Maak ons nog beter” campagne voor de IC Neonatologie en de “1.000 donoren campagne” t.b.v. de COVID-Milk studie. De komende jaren gaan we verder in de versterking van onze online
en offline marketing/communicatie campagnes.

Onderwerp
5. Covid-19

5. Covid-19
Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Hoewel het virus in de meeste gevallen bij kinderen niet- of nauwelijks tot uiting komt hebben de kinderen in het Emma
Kinderziekenhuis wel degelijk last van deze epidemie en de maatregelen waar we als
maatschappij mee moeten leven. Kinderen in het Emma zijn geïsoleerd op hun kamer,
er mag weinig bezoek komen en activiteiten in het ziekenhuis zijn stilgelegd. Daarnaast
zien we dat het coronavirus en de maatregelen om dit virus te bestrijden, met name
kinderen en jongeren in kwetsbare gezinnen, raakt. Financiële, sociale- en psychische
problemen worden ongenadig zichtbaar.

“We spelen in
op de actualiteit
en betrekken
donateurs bij de
situatie in het
ziekenhuis.”

Dat het virus effect heeft op de mate waarin we fondsen kunnen werven is evident.
In 2020 zijn vanaf maart tot het einde van het jaar alle fondsenwervende acties en
evenementen stilgelegd. Toch hebben we gekeken hoe we in kunnen spelen op de
actualiteit en proberen we onze donateurs te betrekken bij de situatie in het ziekenhuis
en het wetenschappelijk onderzoek wat we doen.
We hebben weliswaar minder ongeoormerkte fondsen geworven in 2020 dan gepland. Toch hebben we inkomsten kunnen genereren, met name op onze bestemmingsfondsen en wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op het coronavirus.
In totaal hebben we 312.000 euro geworven t.b.v. Covid-19.
Voor komend jaar, 2021, houden we een scenario aan mét impact van het coronavirus
en een scenario zonder impact van het coronavirus. Dit zie je terug in de meerjarenbegroting waarin we 2 versies voor 2021 hebben opgenomen.
De rest van de komende jaren gaan wij er vanuit dat wij de werving en groei vanuit de
Stichting kunnen aanhouden. Aangezien wij ons richten op de grote gevers verwachten wij deze groep te kunnen blijven interesseren.
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Covid-Milk
Onderzoek naar
antistoffen in
moedermelk.
€67.000
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Voorzieningen
Werving van spel-,
knutselmateriaal
en iPads.
€17.000

Psychosociale
zorg
Covid-Klik & jongeren-punt
@Ease
€38.000

Onderzoek
Verband tussen
Covid-19 en Kawasaki
€150.000
Covid-Kids
Hoeveel kinderen
hebben
covid-antistoffen?
€40.000

6. Strategische uitgangspunten
Onderwerp

6. Strategische uitgangspunten
We behouden de strategische uitgangspunten waar we mee werken:
•
•
•

•
•
•
•

We richten ons op een lange termijn rendement, wat wil zeggen dat we elke euro investering in
fondsenwerving minimaal 3, tot 5 keer willen terugverdienen.
We doen meer dan geld vragen; we inspireren en activeren mensen om mee te gaan in de droom
van Emma.
We bouwen aan een geïntegreerd, structureel, proactief, fondsenwervend programma waarin we
initiatief nemen, kijken of we donateurs langer aan ons kunnen binden, (van incidentele giften naar
structurele giften) kijken of we naast giften, ook acties kunnen stimuleren, of productsponsoring en
vrijwilligerswerk.
We kijken naar efficiency en rendement om te bepalen of we acties zelf initiëren en uitvoeren, of dat
we dit door derden laten doen.
Voor fondsenwervende activiteiten die het lange termijn rendement verhogen wordt budget en capaciteit gezocht.
We werken samen waar dit helpt om de doelstellingen te bereiken.
We focussen ons op een klein aantal grote giften in plaats van veel kleine giften van een breed 		
publiek.
In dit laatste punt brengen voor de komende periode een nuance aan:
1.
2.
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3.
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Onze proactieve werving gaat uit naar de top van de piramide, waarin we grote(re) giften
werven van een klein(er) aantal donateurs.
Middelgrote gevers bereiken we via calls to action in onze communicatiecampagnes.
Hiervoor geldt kwaliteit boven kwantiteit.
Kleine giften behandelen we altijd reactief.

“We werken samen
waar dit helpt onze
doelstellingen te
bereiken.”

7. Meerjarenplan & Onderwerp
activiteiten

7. Meerjarenplan & activiteiten

1

Grote gevers

•
•
•
•

2

Middel gevers

• Acties van derden

3

Kleine giften
Communicatie | Campagnes

4

Financiële administratie | Customer Relation Management

7.1.1

Particulieren
Bedrijven
Nalatenschappen
Vermogensfondsen

Grote gevers

Charity event
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Via onze jaarlijkse charity-event bedienen we onze grote gevers. In 2018 en 2019 hebben we onze droom met deze
grote gevers gedeeld tijdens een uniek event op de voormalige locatie van het Emma Kinderziekenhuis, het Hyatt
Regency Hotel in Amsterdam. Dankzij de bijdrage en inzet van alle aanwezigen bracht het Droomgala 2019 het
prachtige bedrag van 212.775 euro op voor de vernieuwing van de IC Neonatologie.

9

Ook de komende jaren blijven wij een live communicatiemoment / event organiseren voor deze belangrijke doelgroep. Tijdens deze fondsenwervende avond worden zij in de watten gelegd en pikken we er éen onderwerp uit om
ons gezamenlijk voor in te zetten.
Om het concept toekomstbestendig te maken en passend te laten aansluiten bij de anderhalvemeter-maatschappij
hebben wij een nieuwe locatie gevonden. Op landgoed Parc Broekhuizen in Leersum zal vanaf 2021 de opvolger van
het droomgala plaatsvinden: Emma at the Parc. Een high-end charity event dat met zijn weidse en ruimtelijke karakter
naar verwachting in april 2021 zijn primeur zal kennen.
In 2021 gaan de inkomsten (begroot op 200.000 euro) naar ons lopende wervingsdoel, de IC Neonatologie. Vanaf
2022 of 2023 wordt dit doel vervangen door de werving voor Emma Kinderstad. Afhankelijk van het behalen van de
doelstelling voor de IC Neonatologie. De inkomsten van het charity-event lopen jaarlijks op met minimaal 50.000
euro. Voor 2021 is dit voorzichtig ingeschat, wegens de maatregelen rondom het coronavirus.

7. Meerjarenplan & Onderwerp
activiteiten

Emma Talks
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Algemeen
IC Neonatologie
COVID-19
Psychosociale Zorg (fun en welzijn)
Wetenschap
Innovatie
Emma Kinderstad

Particulieren en bedrijfsmatige grote gevers bedienen we via relatiebeheer op maat. Op basis van het interessegebied
van de gever gaan we het gesprek aan: de zogenaamde Emma Talks. Iedere Emma Talk heeft een droom en iedere
Emma Talk heeft een probleem. Samen met de gever delen we de gezamenlijke droom op het interessegebied en
gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen voor het probleem dat er ligt. De gever denkt mee met deze oplossing.
In opvolging van de Emma Talks, kunnen we verdiepende kennissessies aanbieden, zogenaamde - Top Docs. Dit
kan zowel live, als via Teams, met verschillende, meerdere gevers. We houden een inhoudelijk programma aan met
verschillende sprekers. Dit kunnen artsen, onderzoekers, verpleegkundigen, of bijv. ouders van kinderen uit het Emma
zijn. Mocht de bijeenkomst live, in het Emma worden georganiseerd dan voegen we een beleving en hapje/drankje
toe aan het programma. De Emma Talks kunnen gedurende het hele jaar georganiseerd worden.
In november 2020 hebben de eerste Emma Talks plaatsgevonden. Tijdens de eerste serie van zes gesprekken is
een bedrag van 70.000 euro toegezegd aan verschillende bestemmingsfondsen, zoals de IC Neonatologie en Covid-Milk. Daarnaast zijn er vier tafelreserveringen gemaakt voor het charity-event van 2021. Per Emma Talk is het
streven om een toezegging te ontvangen van minimaal 5.000 euro.

Groots geven
De mogelijkheden voor particulieren en bedrijven om groots te geven:
•
•
•
•
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7.1.2
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Uiteraard zijn incidentele (campagnematige) giften mogelijk
Daarnaast richten we ons op periodieke schenkingen van 3 jaar per Emma Talk, vanaf 5.000
euro per jaar.
Ook oriënteren we ons op de mogelijkheid voor grote gevers om “ gedeeld te geven”
https://www.gedeeldgeven.nl/ vanaf 250K
En we gaan ons voor de Emma Talk dat gericht is op de Wetenschap, verdiepen in de mogelijkheid om een Stichting Steun Emma Investment Fund op te richten.
https:/www.avlfoundation.nl/investment-fund/ t.b.v. onderzoek naar de kindergeneeskunde.

Nalatenschappen

Gekeken naar de afgelopen jaren ontvangt de stichting jaarlijks zo’n 6 nalatenschappen en/of legaten. Gemiddeld
brengt dit zo’n 50.000 euro per keer op. De variatie is echter enorm. Van legaten van 1.000 euro tot een nalatenschap
van 400.000 euro. Ondanks de ervaring die we hebben in het ontvangen van jaarlijkse inkomsten uit nalatenschappen is de hoogte van de inkomsten over het algemeen lastig te voorspellen. In de markt van non-profit organisaties
zie we dat er een significante groei is in dit segment. De komende jaren gaan wij ons dus actiever richten op de markt
van nalatenschappen. We nemen de mogelijkheid om na te kunnen laten in al onze communicatiemiddelen mee.
Daarnaast gaan we ons oriënteren, in samenwerking met het Koninklijk Overleg, om gezamenlijk naar buiten toe te
treden over de mogelijkheid om voor jouw kinderziekenhuis na te laten. Waar we kansen zien, proberen we netwerkgroepen zoals de RING Amsterdam en het netwerk van Estate Planners EPN te hosten in het ziekenhuis tijdens hun
bijeenkomsten, om het draagvlak voor het ziekenhuis te vergroten. Ook nemen we kosten op in de begroting om te
kunnen adverteren t.b.v. nalatenschappen. Dit inkomsten hiervan zien we pas op lange termijn, na gemiddeld zo’n 7
jaar, terug. De komende jaren begroten we de inkomsten uit nalatenschappen voorzichtig, op 200.000 euro per jaar.

7.1.3 Vermogensfondsen
We gaan meer structuur aanbrengen in het aanschrijven van vermogensfondsen. De fondsenwerving uit dit segment
is succesvol gebleken en kan worden opgeschaald. De doelstelling was 12 vaste relaties en 712.000 euro aan toezeggingen uit dit segment in 2019. De realiteit geeft zo’n 20 vaste relaties aan en 750.000 euro aan toezeggingen in
2019. Deskresearch en leads worden vooralsnog samen gebracht in Excel lijsten, dus dit willen we professionaliseren.
Tezamen met onze huidige partner Orchestra onderzoeken we de kansen voor het inrichten van een projectadministratie of verbetering van het CRM systeem . Mochten we overstappen op een nieuw CRM systeem dan kan het
relatiebeheer op vermogensfondsen hierop worden meegenomen. Hierin willen we de volgende stappen verwerken
en onze database/leads verrijken.

7. Meerjarenplan & Onderwerp
activiteiten

Leads

Afronding
of verlenging

Leads

Aanvraag

Toekenning

Rapportage &
Evaluatie

project / onderzoek

Uitvoering

Aanvraag

Afwijzing

Suggestie
ander fonds

Reden

Werving van leads wordt gedaan via bestaande vermogensfondsen, onze particulieren grote gevers en via family
offices. Via het netwerk van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FiN) en de fondsendisk gaan we ons netwerk
verder verrijken. Onze ambitie op het gebied van toezeggingen uit vermogensfondsen loopt de komende jaren met
een groei van minimaal 50.000 euro per jaar verder op.
In communicatie en vormgeving willen we de aanvragen vanuit arts/onderzoekers standaardiseren en meer begeleiding bieden bij het schrijven en de opbouw van een project, of onderzoek aanvraag voor een vermogensfonds. Het
verschil in type aanvragen is groot, afhankelijk van de ervaring van de schrijver, de afdeling.
Het succes van fondsenwerving uit vermogensfondsen is afkomstig uit het netwerk dat we hebben en het maken
van de juiste match tussen de project/onderzoek aanvrager en het fonds. Als deze match gevonden is begint het
relatiebeheer, waarin rapportage en verantwoording essentieel is. Hoe intensiever het contact met het fonds is, des
te meer betrokkenheid en vertrouwen voor de toekomst. Nieuwe aanvragen kunnen eenvoudiger ingediend en opgevolgd worden. Ook voor de interne verantwoording gaan we de samenwerking verbeteren met het Amsterdam
Medical Research projectadministratie bureau (AMR) en voor de internationale projecten met de Amsterdam Institute
for Global Health and Development (AIGHD.)
Aangezien de meeste vermogensfondsen op maat worden bediend via één op één contact, is de verwachting klein
dat hier de komende jaren een evenement voor georganiseerd wordt.

7.2.

Acties van derden
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Terugblik
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Acties van derden komen op het Emma af. Het is een reactieve vorm van fondsenwerving, maar het kan wel door
middel van inspiratie worden geactiveerd. In de afgelopen jaren hebben we een groei gezien in aantal acties én in opbrengst. Dit komt enerzijds door de campagnes die we vanuit communicatie gevoerd hebben én onze online marketing activiteiten. De focus gaat, traditioneel gezien, uit naar een klein aantal grote actievoerders die een flink bedrag
ophalen. Zoals bijvoorbeeld de Racedagen op het circuit, Emma Kinds & Fun(d) Racing leverde in 2016 61.000 euro
op en 110.000 euro in 2018. Maar ook evenementen vanuit Rotary’s, zoals de Classic Car Rally van Rotary Bussum
met een opbrengst van 25.000 euro in 2019. Verder zijn er diverse loop-en fietsacties die jaarlijks terugkeren. In de afgelopen jaren hebben we daarnaast een verschuiving gezien naar acties online, zoals verjaardagsacties via Facebook
(in 2020 tot heden 1.350 euro), Twitchers en online vloggers/bloggers die ons als ambassadeur vertegenwoordigen.
Daarnaast zijn er steeds meer bedrijven die een actie opzetten, denk aan een donatie n.a.v. een procentuele afdracht
van een bepaald product zoals bijvoorbeeld bij de verkoop van mondkapjes door Vingino. De kunst bij Acties van
derden is om je aandacht goed te verdelen tussen de high potentials en de grote groep actievoerders, die je zoveel
mogelijk zelfredzaam wil maken.

Verschillende fases
We herkennen verschillende fases die actievoerders doorlopen:
Bewustwording
(weten dat je in
actie kunt komen)

Inspireren

Activeren /
werven

Faciliteren

Binden
(informeren
& betrekken)

Per fase zullen we verschillende activiteiten ondernemen om groei te kunnen realiseren en faciliteren.

7. Meerjarenplan & Onderwerp
activiteiten

Bewustwording, inspireren en activeren
Steeds meer mensen weten dat ze in actie kunnen komen voor het Emma, maar we bereiken een grote groep
nog niet, zowel intern (medewerkers) als extern. We gaan aan de slag met een communicatieplan om bedrijven en
particulieren bewust te maken dat in actie komen één van de manieren is om het Emma te steunen. We zullen hen
inspireren met verhalen over onze dromen, verhalen van huidige actievoerders en hen vervolgens activeren zelf in
actie te komen.

Faciliteren en binden
Voor de fase ´faciliteren´ willen de komende tijd een aantal actievoerder Journey’s maken, waarin we weergeven
hoe het contact met de actievoerder verloopt en hoe we relatiebeheer zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Het
gebruik van actieplatformen zoals Kentaa heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de professionaliteit van de
begeleiding van actievoerders. Via dit platform kunnen actievoerders zelf fondsenwerving genereren. Ze houden hun
achterban op de hoogte en kunnen resultaten delen. Ze worden automatisch bedankt en voorzien van tips om hun
actie succesvol te maken.
We zetten deze professionalisering door, door een marketing & communicatie pakket samen te stellen, waarin de
actievoerder zelfvoorzienend wordt in de informatie die hij (vrijwel) altijd nodig heeft. Denk hierbij aan een pakket met
logo, standaard teksten, foto-&videomateriaal, promotie artikelen en Tikkie/QR code. Het voordeel van zo’n online
pakket is dat de actievoerder het zelf kan downloaden en dat er minder individueel mailcontact nodig is.

“Door zelf in actie
te komen kan ik
iets terugdoen
voor het Emma
Kinderziekenhuis.”

Vrijwilligers
Om actievoerders te binden is persoonlijke aandacht wel belangrijk. Een wens voor de komende jaren is om een
vrijwilligerspoel op te starten met coördinatoren en ambassadeurs in verschillende regio’s in groot Amsterdam. De
functie van deze vrijwilligers is om het relatiebeheer met een grote groep actievoerders te delen en actief het Emma
in de regio te vertegenwoordigen, tijdens de acties en bijv. ook daarna bij het in ontvangst nemen van cheques.
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Ambitie
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Vanuit acties van derden hebben we de ambitie om de komende jaren meer dan 300.000 euro per jaar te genereren.
Dit is afkomstig van zowel de particulieren, bedrijven als online doelgroep en houdt geen rekening met covid-19. De
groei in aantal acties zal licht stijgen, een jaarlijkse groei van circa 10 actievoerders ten op zichte van het jaar daarvoor.

7.3

Branding/Campagne

Onze identiteit
Het Emma Kinderziekenhuis levert al meer dan 155 jaar de allerbeste zorg voor ernstig zieke kinderen, vaak met complexe of zelfs levensbedreigende aandoeningen. Als onderdeel van Amsterdam UMC, de recente fusie tussen AMC
en VUmc, is het Emma Kinderziekenhuis inmiddels het grootste academisch kinderziekenhuis van ons land. Op deze
plek worden jaarlijks zo’n 9.000 kinderen opgenomen en bezoeken meer dan 37.300 kinderen de polikliniek. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis draagt bij aan de ambitie van het Emma Kinderziekenhuis om elk kind in staat te
stellen het maximale uit het leven te halen. Onze communicatie is erop gericht om mensen te betrekken en voor langere tijd te verbinden met het Emma. Onze achterban onderdeel te maken van onze dromen en ambities. Dit doen
wij door ons te focussen op de inhoudelijke, persoonlijke en innovatieve verhalen vanuit het Emma Kinderziekenhuis.
Onze (potentiele) donateur is geïnteresseerd in de stand van zaken in het Emma, het kijkje achter de schermen, het
concreet maken van de innovaties en manier van zorgverlening. Vanzelfsprekend altijd in combinatie met de actualiteit van de dag, zoals acties voor het Emma en relevante nieuwswaardigheden uit de kindergeneeskunde.

7. Meerjarenplan & Onderwerp
activiteiten

Onze focus
De komende jaren zullen wij ons focussen op campagnematige activatie en het maken van een online professionaliseringsslag. Te beginnen met het ontwikkelen van een nieuwe website komend jaar, waarna wij ook onze online
vindbaarheid en zichtbaarheid verder zullen uitbouwen. Hiermee verwachten wij de online betrokkenheid, zoals wij
die nu al zien op sociale media, verder te kunnen stimuleren. De komende twee jaar zal de vernieuwing van de IC
Neonatologie in onze communicatie nog centraal staan als geefdoel. In dit vervolg op de “Maak ons nog beter”-campagne uit 2018 leggen wij de focus op persoonlijke verhalen en innovatie. Samen zetten we laatste belangrijke stap
richting de vernieuwde afdeling. In 2021 maken we daar waar relevant een koppeling met de impact van het coronavirus op de zorg in het Emma Kinderziekenhuis. Vanaf 2022 verschuiven wij onze focus naar een nieuw geefdoel:
Emma Kinderstad.

Samen sterker
Met de vernieuwing van de huisstijl en identiteit van Amsterdam UMC is ook de stijl van Stichting Steun Emma aangepast. Wij zijn daarin nu duidelijk familie van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC en dragen dit overal
actief uit. Het blijft daarbij van groot belang intern draagvlak en commitment te creëren voor het uitdragen van deze
naam wanneer het gaat om kindergeneeskunde. Hierin denken wij intern graag actief mee wanneer het gaat over de
positionering van het Emma Kinderziekenhuis, zodat we gezamenlijk kunnen optrekken.
Er liggen binnen Amsterdam UMC nog veel kansen om als Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis meer zichtbaarheid te creëren. We intensiveren daarom de samenwerking met team communicatie, ICT en online en hebben
de ambitie om ook met andere fondsenwervende partijen meer kennis te delen. Zo kunnen wij efficiënter gebruik
maken van de beschikbare kennis en tegelijkertijd draagt dit bij aan onze interne profilering. Buiten Amsterdam UMC
geldt hetzelfde voor de samenwerking met de andere academische kinderziekenhuizen in ons land. Hierin zullen wij
gezamenlijk campagnematig werven als “Koninklijke Kinderziekenhuizen.” Een samenwerking die momenteel verder
wordt vormgegeven.

Ambassadeursbeleid
Daphne Deckers, Robert ten Brink en André Kuijpers zijn onze vaste ambassadeurs. Samen met kinderambassadeurs
Julian en Danique en vaste vrienden Bas Smit en Nicolette van Dam zetten zij zich met regelmaat in voor de pijlers
van ons werk. Ieder met zijn eigen interessegebied en expertise. Ook in de komende jaren zullen we hen als ambassadeurs blijven betrekken en tegelijkertijd ons ambassadeursprogramma ook verder uitbouwen. Niet alleen met
bekende nederlanders, ook met ervaringsdeskundigen. Zo werken we samen met Sanne Veldkamp en Demi de
Jong voor het specifieke doel van de vernieuwde IC Neonatologie, zij werden zelf te vroeg geboren en zetten zich
op authentieke wijze in voor dit doel. Vanzelfsprekend blijven we continu de mogelijkheden verkennen voor nieuwe
relevante ambassadeurs, gedreven vanuit de inhoud en passend bij onze doelstellingen.
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Wij zijn beretrots op jou!
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wetenschappelijk
onderzoek
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Steun Emma Kinde
rziekenhuis
Steunemma.nl
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Wat doe je als je te horen krijgt dat je baby ernstig ziek is?
linkedin of twitte
Met dank aan Drukke
r
rij DRDV Media
Hoe ga je verder na het nieuws dat je kindje waarschijnlijk niet ouder zal worden dan
Services
twee jaar? Het overkwam Dessie Lividikou toen zij na een goede zwangerschap te
horen kreeg dat haar zoontje Sam geboren is met de zeldzame en ernstige progressieve
bindweefselaandoening neonatale Marfan. Gezinnen die dit meemaken moeten, net als
Dessie en haar man Laurens, hun leven ineens heel anders vormgeven.

Steun het Emma Kinderziekenhuis
Een deel van de opbrengst van Dessies boek Een magisch getal komt ten goede aan het
Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC. Op deze plek, waar Dessie, Laurens en
Sam zo vaak komen, draagt Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis bij om het leven van
gezinnen met een chronisch ziek kind zoveel mogelijk te optimaliseren. De stichting zet
zich in voor wetenschappelijk onderzoek, goede faciliteiten en het bevorderen van het
welzijn van het (chronisch) zieke kind en zijn of haar familie.
Neonatale Marfan
Een magisch getal draagt bij aan de bekendheid van de zeldzame
ziekte neonatale Marfan en met uw bijdrage wordt wetenschappelijk
onderzoek naar betere behandelmethoden voor kinderen zoals Sam
mogelijk gemaakt. U kunt de QR-code scannen om een aanvullende
bijdrage te doen voor het Emma Kinderziekenhuis. Bedankt!

www.steunemma.nl | steunemma@amsterdamumc.nl

Emma Beer
Doorvertaling huisstijl
met beer als icoon

Nieuw in het Emma Kinderziekenhuis:
Beresterk steuntje in de rug voor ieder kind.
De Emma Beer is een initiatief van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis
www.steunemma.nl | steunemma@amsterdamumc.nl

7. Meerjarenplan & Onderwerp
activiteiten

7.4

Backoffice

Systemen
De financiële administratie en het huidige CRM systeem zijn de fundering van onze Stichting; beide vinden momenteel plaats in één systeem, OFIS, geleverd door Orchestra Beheer. In onze administratie worden donateur gegevens
vastgelegd en registreren we alle inkomens en uitgavenstromen. De kwaliteit van de gegevens en aanwezigheid in
het administratiesysteem, zijn niet alleen belangrijk voor een correcte registratie van alle geldstromen, het is ook van
cruciaal belang voor goed relatiebeheer en fondsenwerving.
Op dit moment wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van de aanwezige systemen. De input vanuit de frontoffice
voor het CRM systeem is summier, waardoor donateur gegevens niet up-to-date zijn. Het systeem kan hierdoor onvoldoende ingezet worden voor fondsenwervingsdoeleinden.
We oriënteren ons op het verbeteren van het gebruik van
het huidige CRM systeem, en het verkennen van de mogelijkheden van het overgaan naar een nieuw systeem.
Hiervoor doen we onderzoek bij andere fondsenwervende stichtingen van ziekenhuizen om te bepalen wat goede opties zouden zijn.
Tegelijkertijd is de focus intern,waarbij we kijken op naar
de toegevoegde waarde van een CRM systeem, hoe CRM
met een systeem onderdeel wordt van onze fondsenwervingsstrategie en welke stappen wij moeten nemen om
een systeem te implementeren en de data kwaliteit hoog
te houden. Door middel van afspraken met en training
van alle gebruikers zullen we de data kwaliteit significant
verbeteren, waardoor de output actief gebruikt kan worden voor werving.
Het doel van de verbetering van het gebruik van het systeem (en kwaliteit van de gegevens)
is dat we meer structuur en ondersteuning bieden aan de fondsenwervende activiteiten.
In alle doelgroepen; grote gevers, actievoerders en de rest van onze achterban gaan we
dit terugzien door de verhoging van inkomsten en efficiëntie in tijd voor relatiebeheer.
Denk hierbij aan signaalfuncties voor rapportages, het vastleggen van contactmomenten
door het jaar heen en een opschoning van de groep die bijvoorbeeld de nieuwsbrief van
de Stichting ontvangt. Op deze manier kunnen we veel efficiënter en minder foutgevoelig
werken.

“Door verbetering van
het gebruik van het
systeem en kwaliteit van
de gegevens kunnen
we meer ondersteuning
bieden aan de
fondsenwervende
activiteiten.”
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De financiële administratie is vorig jaar vanuit onze partner Orchestra Beheer overgedragen aan onze eigen backoffice. We voeren de financiële administratie in-house uit. Orchestra Beheer levert de software hiervoor en stelt momenteel onze jaarrekening op.
Omdat de huidige software relatief nieuw is ontbreken er belangrijke connecties met andere systemen. Dit zorgt voor
additionele, manuele handelingen, welke efficiency in de weg staan. We kijken daarom momenteel naar meer gevestigde systemen, die goed aansluiten bij onze behoeften en compatible zijn met de systemen en betaalmethoden
welke wij voor fondsenwervingsdoeleinden gebruiken. Daarnaast zullen we, uit oogpunt van efficiency en kostenbesparing overstappen op ABN Amro Internet Bankieren.

Beleggingen
Omdat de Stichting, door de vele fondsen op naam en bestemmingsfondsen en reserves constant een relatief grote
balans op de rekening heeft staan is ervoor gekozen om een deel van dit vermogen te beleggen. Op deze manier
hoeft er geen negatieve rente over deze gelden betaald te worden, en zullen zij hoogstwaarschijnlijk een kleine opbrengst genereren voor de Stichting.

7. Meerjarenplan & Onderwerp
activiteiten

Besteding van gelden
De geefdoelen van de stichting zijn weergegeven in verschillende bestemmingsfondsen en fondsen op naam. De
afgelopen jaren is het aantal fondsen op naam gegroeid en we verwachten dat er de komende jaren nog een aantal
bij zal komen. De reden hiervoor is dat we steeds meer aandacht zien en ervaren bij artsen en onderzoekers uit het
ziekenhuis voor fondsenwerving.
Onze aandacht gaat, naast onze geefdoelen, uit naar de onderhoudskosten, waar we een flinke stijging in zien. De
besteding van fondsen aan onze geefdoelen zoals voorheen de Metamorfose, nu de IC Neonatologie en straks
Emma Kinderstad, brengen een verantwoordelijkheid met zich mee. Steeds meer producten en voorzieningen die
worden aangeschaft hebben onderhoudskosten nodig, voor de lange termijn. In veel gevallen worden er leasecontracten aangegaan, zoals bij de inzet van VR brillen voor psychosociale zorg, of het gebruik van camerasystemen
boven de couveuses. Het is belangrijk om deze ondersteuning te bieden in onderhoudskosten, aangezien het ziekenhuis de producten/voorzieningen anders niet optimaal kan (blijven) gebruiken. De keerzijde is dat het lastig is om
te werven op onderhoudskosten, wat maakt dat deze kosten gedekt moeten worden uit ongeoormerkte gelden.
Ongeoormerkte gelden die in de huidige tijd lastig te werven zijn, aangezien de donateur graag wil zien aan welk
programma hij geeft en welke impact dit maakt. We gaan ons dus richten op het maken van afspraken en het creëren
van een werkwijze, waarin we de besteding aan producten, projecten en het onderhoud daarvan kunnen garanderen.

Onze fondsen op naam

Onze bestemmingsfondsen

Een selectie:

Een selectie:

Emma Neuroscience
Neurologisch onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek
Sterk groeiend bestemmingsfonds, bijvoorbeeld voor
onderzoek naar zeldzame ziekten of Covid-19.

Onze Hoofdzaak
Psychische gezondheid.
Global Child Health group
Internationale inzet van kennis en kunde.
Het Jeroen Pit Huis
Transitiezorg tussen thuis en ziekenhuis.
IC Kinderen
Intensive care in het Emma Kinderziekenhuis.
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Immunologie
Expertisegebied binnen de kindergeneeskunde.
Onderzoek naar het immuunsysteem, het afweermechanisme van het lichaam.
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Kind & Aids
Onderzoek en verbetering van het welzijn
van kinderen met Aids.
Motiliteitslab
De grootste “Poep-poli” van ons land.
Stichting Kinderziekenhuis
Ondersteuning van diverse initiatieven
en wetenschappelijk onderzoek.
Binnenkort: Emma Kinderstad
Waar kinderen weer even écht kunnen spelen
en vergeten dat zij in het ziekenhuis zijn.

Emma in Nood
Financiële ondersteuning voor gezinnen die dat
door omstandigheden nodig hebben.
Emma TV
De eigen televisieomroep van het
Emma Kinderziekenhuis, te zien op alle kamers.
IC Neonatologie
De allerbeste zorg voor de allerkleinsten. Deze afdeling
wordt de komende jaren geheel vernieuwd.
Kinderpoli
Het kindvriendelijker maken en veraangenamen
van behandelruimten en bijvoorbeeld wachtkamers
op de polikliniek.
KLIK (Kwaliteit van Leven in Kaart)
Baanbrekend online volgsysteem om het welzijn van
(chronisch) zieke kinderen in kaart te brengen.
Op Koers Online
Cursussen voor o.a. broers en zussen van een (ernstig)
ziek kind, leren omgaan met chronisch ziek zijn.
Psychosociale zorg
Het bevorderen van het welzijn van gezinnen en kinderen
in het Emma Kinderziekenhuis.
Vrolijk op Fonds
Het ondersteunen van kinderen door bijvoorbeeld inzet
van spel- en knutselmaterialen, boekenkar en bijzondere
activiteiten op de afdelingen.

7. Meerjarenplan & Onderwerp
activiteiten

Emma Kinderstad
Kinderstad is dé speelstad van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hier kunnen jonge patiënten, broertjes en zusjes het
ziekenhuis even vergeten. In VUmc Kinderstad kunnen zieke kinderen spelen en zich ontspannen; even vergeten dat
ze ziek zijn. Dit bevordert hun herstel. Daarnaast is het van groot belang dat kinderen zich op intellectueel en psychosociaal vlak kunnen ontwikkelen terwijl ze voor lange tijd in het ziekenhuis liggen. VUmc Kinderstad helpt daarbij en
laat kinderen vooral even kind zijn.
Sinds de fusie van het Amsterdam UMC wordt de afdeling kindergeneeskunde langzaamaan overgebracht van locatie
VUmc, naar locatie AMC. Uiteindelijk zal alle kinderzorg plaatsvinden in het Emma Kinderziekenhuis. Dit betekent dat
we op zoek gaan naar een plek voor Kinderstad in het Emma. En hiermee VUmc Kinderstad ‘verhuizen’ over de amstel. McKinsey heeft hiervoor in 2019 een transitiedocument opgesteld, waarin wordt aangegeven dat er zo’n 3 miljoen euro nodig is om Emma Kinderstad te realiseren. Samen met Stichting VUmc Kinderstad, willen we de krachten
bundelen en ons inzetten om deze fondsen te werven. Een deel van het budget zal nodig zijn voor de verbouwing
en een deel zal nodig zijn voor de inrichting, die naar verwachting, veelal door productsponsors gerealiseerd zal
worden. De planning is dat de bouw van Kinderstad over 3 jaar, in 2023, kan starten en dat het na een jaar, in 2024,
zijn deuren kan openen.

Governance
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Het belang van heldere afspraken met onze fondshouders is groot. Ook met het oog op een nieuwe projectstructuur
voor de werving voor Emma Kinderstad is het belangrijk om goed inzicht te hebben in ieder zijn verantwoordelijkheden, toezicht en bevoegdheden. Nu het aantal fondsenhouders groeit, groeit ook de urgentie voor het afstemmen
van een goede governance structuur met bijvoorbeeld Stichting VUmc Kinderstad, Het Jeroen Pit Huis en mogelijk
toekomstige nieuwe fondshouders.
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“De planning is dat de
bouw van Kinderstad
over 3 jaar kan starten
en dat het na een jaar,
in 2024, zijn deuren kan
openen.”

8. Meerjarenbegroting | 9. Randvoorwaarden | 10.
Onderwerp
Next step

8. Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting is apart weergegeven in de bijlage.

9. Randvoorwaarden
Het team
Een van de belangrijkste voorwaarden is het behoud en het welzijn van het huidige team. We hebben op dit moment hele sterke professionals met passie voor het vak dat ze uitoefenen. De functies zijn efficiënt ingericht en ieder
teamlid werkt vanuit zijn eigen expertise en kracht. De verdeling van de functies in een backoffice en frontoffice team
draagt hieraan bij.

Heldere geefdoelen
We hebben heldere geefdoelen nodig vanuit het Emma Kinderziekenhuis. Op basis van de behoefte van het ziekenhuis voor bepaalde projecten kunnen we passende proposities schrijven per geefdoel voor de donateur. Er is
dus een continue stroom aan informatie en inspiratie nodig vanuit het ziekenhuis, om ons te laten zien aan welke
programma’s je kan geven. In de basis gebruiken we hiervoor onze pijlers, aangevuld met het grote project zoals de
IC Neonatologie en straks, Emma Kinderstad.

Systeemafhankelijk
Daarnaast is een belangrijke randvoorwaarde van het slagen van dit plan, dat we van een persoonsafhankelijke benadering, naar een systeemafhankelijke benadering moeten gaan. Als de groei in fondsenwerving doorzet is de administratie in een CRM systeem, of database van cruciaal belang, om het relatiebeheer op niveau te kunnen behouden.

Budget
Om fondsen te kunnen werven is een communicatie en fondsenwervend budget nodig. Middels onze strategische
uitgangspunten worden deze budgetten gewaarborgd en op de juiste wijze ingezet.

Draagvlak
Intern draagvlak (RvB Amsterdam UMC, Divisie Vrouw/Kind en collega’s uit het Emma Kinderziekenhuis) zorgt voor
méer bekendheid en meer activatie voor fondsenwerving. Zonder draagvlak vanuit het ziekenhuis verliezen we onze
geloofwaardigheid en kunnen we onze droom niet waarmaken.

Impact Covid-19
COVID-19 kan de planning van activiteiten verstoren. Vooral het segment acties van derden kan hier last van hebben,
als evenementen en bijeenkomsten met groepen mensen niet kunnen worden georganiseerd.
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Goede governance structuur
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Een heldere governance structuur en afspraken voor samenwerking ten behoeve van de werving voor ons
toekomstige Emma Kinderstad zijn nodig om de doelstellingen te kunnen behalen.

10. Next step
Middels deelplannen per segment worden de activiteiten verder toegelicht. Deze plannen zijn gekoppeld aan de
meerjarenbegroting. Er volgt een deelplan Grote Gevers, inclusief Vermogensfondsen en Nalatenschappen. Daarnaast schrijven we een deelplan Acties van Derden en komt er een apart deelplan voor Branding & Campagnes.
Het backoffice team geeft een verdieping via het deelplan Backoffice Support. Ook wordt er een jaarplan opgesteld
voor het komende jaar, 2021, waarin we rekening houden met een scenario mét- en zonder impact van COVID-19.

Onderwerp

Samen sterker
Met elkaar maken wij het Emma Kinderziekenhuis nog beter.
Bedrijven & organisaties
* Aeres MBO – Ede * Ajax Foundation – Amsterdam * Albert Heijn B.V. – Zaandam * André Kuipers Stichting – Vijfhuizen * Anna Agency B.V.
- Amsterdam * APF International B.V. – Amsterdam * Aqualectra B.V. - Heerhugowaard * Artis – Amsterdam * AYDAOYA B.V. – Amsterdam * Baniloki B.V. – Amsterdam * BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. – Amstelveen * Bert Lammers B.V. – de Kwakel * Blazhoffski – Amsterdam *
J.J. Blom Holding - Ouderamstel – Almere * BMW Clubs NL – Enschede * British Telecom – Amsterdam * ByDanie – Amsterdam * Casha Administratiekantoor - Amsterdam * Candy Castle - Amsterdam * Canon Nederland – Amstelveen * Century Link - Amsterdam * Chris Tap – Overveen * Christine Bader Stichting - Arnhem * Charity Bracelets B.V.– Amsterdam * Codex Laenen B.V. - Amsterdam * Converse Netherlands B.V.
– Hilversum * Cornelia Stichting – Beesterzwaag * Criteo B.V. - Amsterdam * Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie B.V. –
Woerden * Deventrade B.V.– Deventer * Diakonie der Hervormden Gemeente Tubbergen – Tubbergen * DLA Piper Nederland NV – Amsterdam
* DMF Investment Management B.V. – Den Haag * DR&DV Media Services – Amsterdam * Eerste Hulp voor Fietsreparaties - Amsterdam * EHM
Shared Services B.V. – Amsterdam * EPMC Europe B.V. – Amsterdam * EY – Amsterdam * Flow Traders B.V. – Amsterdam * Fonds Kind en Handicap – Den Haag * Friends of the Brands – Amsterdam * G&S Vastgoed – Amsterdam * Het Genootschap van Estate Planners * Henkelman B.V.
– ’s Hertogenbosch * Honda Motor Europe Ltd – France * Hotel Okura – Amsterdam * Huis ter Duin – Noordwijk * Hyatt Regency – Amsterdam
* Imps&elfs - Lelystad * JFK – Amsterdam * Joe Public – Amsterdam * Johan Cruijff Arena – Amsterdam * K.N.V.B. - Zeist * Koeka – Bussum
* Learning Connected B.V. - Amsterdam * Little Hero – Heemstede * Lo Med B.V. - Amsterdam * Loyens & Loeff NV – Amsterdam * Lubbert
Holding B.V. – Amsterdam * L.V.C. Dr. C.J. Vaillantfonds – Almere * MFAS (Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten) – Amsterdam *
Monitus Holding B.V. - Amsterdam * Montana Reality B.V. – Blaricum * Naïf Care B.V. – Den Haag * Ned. Prov. v.d. Congregatie Dochters O.L.V.
van het Heilige Hart – Tilburg * Nike Emea Logistics Center – Laakdal * Noppies - Lelystad * OneUp B.V. – Amsterdam * Open Golfclub Olympus
– Amsterdam * O.S.V. – Amsterdam * P & J Beheer B.V. – Amstelveen * Piet Boon Studio B.V. – Oostzaan * Platinum Industrial Plant & Machinery B.V. - Bloemendaal * Pronk Juweel – Weesp * Prowinko Nederland B.V. – Amsterdam * Queenmum – Lelystad * Rotary Club Amsterdam
Arena – Amsterdam * Rotary Club Bussum – Bussum * Rederij de Wester- Amsterdam * R. van Loenen B.V. - Amsterdam * Scala – Amersfoort *
Sea Palace – Amsterdam * Sixt Nederland – Hoofddorp * Sovos Compliance B.V. – Halfweg * Spinath Wakkie B.V. - Amsterdam * Springschans
basisschool – Uithoorn * STER – Hilversum * Stadion Amsterdam CV – Amsterdam * Stichting AMC Bigband – Amsterdam * Stichting Bada –
Amsterdam * Stichting BenVeh – Vught * Stichting Boschuysen – Den Haag * Stichting Care for Care – Soest * Stichting Corbello – Amsterdam
* Stichting Damiano – Den Dungen * Stichting Dioraphte – Dordrecht * Stichting Elise Mathilde Fonds – Maarsbergen * Stichting Famous City
– Amstelveen * Stichting IMC Goede Doel – Amsterdam * Stichting Kinderleukemie Nederland – ’s Hertogenbosch * Stichting Louise Vehmeijer
– Amsterdam * Stichting Moojs – Amsterdam * Stichting de Recycling Westland – ’s Gravenzande * Stichting RK Beheer - Aardenburg * Stichting
Samenwerking Bijzondere Noden Amsterdam – Amsterdam * Stichting Talpa – Laren * Stichting The Dutch4kids – Spijk * Stichting Vodafone
Netherlands Foundation – Amsterdam * Stichgting Witte Bedjes Het Parool - Amsterdam * Stichting Zabawas - Nootdorp * Stichting Zeldzame
Ziekten Fonds – Den Haag * Supermom - Lelystad * Symfonisch Blaasorkest de Amsterdamse Tramharmonie – Amsterdam * De Tijdstroom
Uitgeverij B.V. - Utrecht * The Agent-C - Amsterdam * The Amsterdam Bracelet – Amsterdam * ToerFietsClub Weesp – Weesp * Torello Stiftung
– Liechtenstein * Total – Oss * Tyrsday – Amsterdam * Van Leeuwen-Rietberg Stichting - Zwijndrecht * Van Weel Management B.V. – Amsterdam * Vereniging Ouders van Couveusekinderen (VOC) – Leidschendam * Vondel Projects B.V. - Amsterdam * Vondelgym Zuid – Amsterdam *
Voorbij Funderingstechniek B.V. – Amsterdam * Voton B.V. - Amsterdam * VriendenLoterij – Amsterdam * Vygon Nederland B.V. - Valkenswaard
* Walk in Media – Amsterdam * Wijs & Van Oostveen B.V. – Amsterdam * Zwart Wit’63 - Harderwijk * En nog heel veel meer bedrijven en organisaties; bedankt!

Particulieren
* J.M. Acosta Santamaria * Fam. Baars-Hage – Wijlre * Dhr. B en Mevr. A. Bakker – Amsterdam * Dhr. A.A. Baron van Dedem - Amstelveen * Dhr.
J. Bles * Dhr. S.J. Blijleven – Amsterdam * Dhr. C. Blom – Almere * Dhr. en mevr. W. Dieker * Dhr. H. Frietag – Nieuwkoop * Mevr. N. Gregoire
– Eesergroen * Dhr. J.H. Hansma – Weesp * Mevr. C.H. Hazelhoff – Amsterdam * Dhr. En mevr. R. Houben – Amsterdam * Mevr. M. Hummel
– Amsterdam * Dhr. M.A.J. van Keken - Canada * Dhr. B. Koning – Assendelft * Dhr. G.P. Krans - Amsterdam * Mevr. C.A.J. ter Linden - Baarn
* Mevr. N. van Lottum – Amsterdam * Mevr. S.A. Löwenstein – Dubai * Dhr. J.W. Lubbers – Amsterdam * Dhr. C.T. Mok - Amsterdam * Dhr. J.
Munting – Amsterdam * Dhr. G. Overdijkink -Baambrugge * Fam. M.E. Peters – Vinkeveen * Mevr. G. de Ranitz – Den Haag * Dhr. A. van der
Rest – Amsterdam * Mevr. A.M.G.H. van Rijssel – Den Haag * Dhr. M. van Rooijen – Amsterdam * Dhr. E.P.M. Roorda – Nigtevegt * Dhr. M.R.A.
Ruding - Amsterdam * Mevr. C.F.J. de Ruiter – Rotterdam * Dhr. G.P. Scheij – Amsterdam * Mevr. G.F.J.T. van Sirtema - Ommen * Dhr. B. Smit –
Amsterdam * Dhr. en mevr. H. Testerink – Zutphen * Dhr. F.M.J.A. Timmer – Laren * Mevr. S. Verschoor * Dhr. A.J. Vlasman – Blaricum * Mevr. N.
Wiegman - Culemborg * Dhr. C.W. van der Wijk - Amsterdam * En nog heel veel meer particulieren, bedankt!

