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Samenvatting
Het verslagjaar 2014 was voor Diva Dichtbij opnieuw een jaar van groei. In 2013 steeg het aantal optredens al
met zo'n 10%, in 2014 bedroeg de stijging zelfs 17%. We bereikten ruim 11.000 mensen met onze optredens.
Dankzij een efficiencyslag die in 2013 werd voorbereid, verliep de organisatie van de optredens bovendien
bijzonder soepel. Blij zijn we ook met onze nieuwe online muziekcatalogus die ontwikkeld werd door vrijwilliger
Hans Schimmel.
Ook onze optredens in de gerontopsychiatrie (ouderenpsychiatrie) bleken populair. Een onderzoek van Kiki
Verheyen, studente aan de UU, toonde bij deze doelgroep positieve effecten aan in welbevinden en
participatie.
De reacties op onze optredens bleven in 2014 even overweldigend enthousiast als in voorgaande jaren. We
besteedden weer veel aandacht aan het op peil houden en verder ontwikkelen van de kwaliteit van de
optredens, in de vorm van trainingen en intervisie van de Diva’s en Divo’s. Ook hebben we nadrukkelijk
aandacht besteed aan de randvoorwaarden rond de optredens op de locaties.
Twee Diva’s (Anja en Ivette) en een Divo (Hans) van het eerste uur vierden hun vijfjarig jubileum in 2014.
Helaas moesten we later in het jaar afscheid nemen van Hans, die door tijdgebrek zijn optredens voor Diva
Dichtbij niet optimaal kon voortzetten. Gelukkig vonden we uitstekende nieuwe Diva’s in Marianne van Houten
en Kim Savelsbergh.
Het zwaartepunt van 2014 was voor de buitenwereld nauwelijks zichtbaar. We werkten met een steeds
duidelijker focus aan een solide financiële basis onder onze activiteiten. Sinds oktober 2014 ondersteunt het
bureau ‘Leenaers Verloop van der Westen’ ons op weg naar een strategie voor onze fondsenwerving. Deze
strategie zal in het eerste kwartaal van 2015 gereed zijn.
De financiële cijfers laten in 2014 een gezond beeld zien.
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Acht jaar Diva Dichtbij
2007

Pieternel van Amelsvoort richt Stichting Diva Dichtbij op. Ze zingt dan al een jaar ‘aan de rand van het
bed’ van langdurig zieken. De doelstelling van Stichting Diva Dichtbij: ‘Door middel van muziek, theater
en andere kunstvormen, mensen met een ziekte of anderszins kwetsbare mensen bijstaan en hun
situatie in gelukkiger en gezonder perspectief helpen plaatsen’.

2008

Stichting Diva Dichtbij is een serieuze kanshebber voor de Zorgvernieuwingsprijs. Dat resulteert in een
ambitieus pilotproject voor 2008 en 2009 dat door zeven fondsen wordt gefinancierd en waarin Diva
Dichtbij 90 optredens verzorgt, in twintig verschillende verpleeghuizen.

2009

Er is nog steeds veel media-aandacht voor Diva Dichtbij en Pieternel van Amelsvoort is een jaar
lang Betere Wereldvrouw voor weekblad Margriet. We zetten stappen naar een meer uitgewerkte
organisatie. Een concretisering van het concept Diva Dichtbij is daar een onderdeel van, net als het
aantrekken en opleiden van nieuwe Diva’s. Eind 2009 zijn er vier Diva’s en één Divo actief. Ze
verzorgen dit jaar 117 optredens.

2010

De behoefte aan een professionele organisatie groeit. Begin 2010 treedt er een nieuw type
bestuur aan. Diva Dichtbij ontwikkelt een strategie gericht op een solide organisatie, financiële
continuïteit en groei. In 2010 zijn er 138 optredens.

2011

Dankzij de investeringen in de organisatie van 2010 komen we in 2011 echt op stoom. We groeien
door naar 207 optredens voor ongeveer 7.500 mensen, dat doen we met 6 Diva’s en één Divo.
Daarnaast zetten we de eerste lijnen uit om financieel minder afhankelijk te worden van fondsen.

2012

We vieren ons eerste lustrum. Onze bekendheid groeit, net als de waardering voor onze
optredens. Eén van de Diva's neemt afscheid en we werven twee nieuwe Diva's en een nieuwe
Divo. Onze Diva's en Divo's verzorgen 253 optredens, ruimt 20% meer dan in 2011.

2013

We organiseren een zomer- en een winteractie om gratis optredens mogelijk te maken op plekken
waar het anders echt niet kan. Ook komt er een comité van aanbeveling met klinkende namen. We
nemen een medewerker communicatie en fondsenwerving aan, op weg naar een meer solide
financiële onderbouwing. Er komen twee Diva’s bij, we groeien met ongeveer 10% naar 270
optredens en bereiken ongeveer 9.500 mensen.

2014

De groei zet opnieuw door, we bereiken met 315 optredens 11.000 mensen. De eigen bijdragen
die zorginstellingen voor onze optredens betalen, stijgen mee. Voor ons is dit een bevestiging van
de kwaliteit, die we steeds blijven verbeteren, en de meerwaarde die ‘zorgland’ eraan ontleent.
Ondertussen maken we een serieuze start om tot strategische fondsenwerving te komen.
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Ruim 11.000 mensen bereikt in 2014
De reacties op onze optredens bleven in 2014 even enthousiast als in voorgaande jaren. Dit was de oorzaak dat
we ook dit jaar weer flink gegroeid zijn. Het is heel bijzonder om jaar op jaar te ervaren dat steeds meer
mensen ons benaderen voor optredens zonder dat wij daarvoor actieve acquisitie doen. We bereikten in 2014
ruim 11.000 mensen, bijna 17% meer dan een jaar eerder. Onze Diva’s en Divo’s werden in totaal 317 keer
geboekt.
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Groei divers
Groei was er in optredens voor de psychogeriatrisch doelgroep (van 138 naar 150) en de gecombineerde
doelgroep psychiatrie-psychogeriatrie-somatiek (van 32 naar 65). Bij deze ‘gecombineerde’ optredens bezoekt
onze Diva op één locatie drie huiskamers met verschillende doelgroepen. De groei hier was voornamelijk toe te
schrijven aan de toename binnen de doelgroep (geronto)psychiatrie. Het aantal optredens voor de doelgroep
somatiek bleef gelijk, het aandeel ervan binnen het totaal aantal optredens daalde. Het aantal optredens voor
individuele personen en in besloten familiekring nam toe van 23 naar 42.

Verdeling optredens naar aandoening 2014
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Relatief veel nieuwe locaties
In 2014 waren er veel optredens op locaties waar we nog niet eerder kwamen. Een belangrijke oorzaak is de
bekendheid die we kregen via de samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds. Dat leverde veel respons op
van nieuwe locaties. De ‘herhalingsvraag’ bleef ongeveer gelijk. In 2013 kwamen we 92 keer op locaties waar
we ook het voorgaande jaar kwamen. In 2014 gebeurde dat 87 keer.
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Permanente aandacht voor kwaliteit
Voortdurend werken we aan het verder verbeteren van de kwaliteit van onze optredens en de uitvoering
ervan. In 2014 zetten we hier opnieuw belangrijke stappen in.

Training zingen van mens tot mens
Tijdens een tweedaagse training rond het thema 'zingen van mens tot mens’ richtten we ons onder andere op
het brein van mensen met dementie en hoe bejegening doorwerkt in gedrag. We realiseerden ons nog
nadrukkelijker hoe belangrijk een gevoel van veiligheid is voor mensen met dementie. Een belangrijk tweede
thema was: als Diva Dichtbij contact maken met mensen met psychiatrische aandoeningen. We ondervonden
dat 'compenseren' van zo’n aandoening averechts werkt en dat een benadering zonder oordeel ertoe leidde
dat bijvoorbeeld een psychotisch beeld nauwelijks meer herkenbaar was. Daarnaast kwamen er voor elke Diva
individuele, verdiepende thema’s aan de orde en was er een rode draad van dans en beweging.

Ontwikkeling begeleidingsbanden
In 2014 is er een verbetering in de manier van opnemen van de klassieke begeleidingsbanden doorgevoerd.
Voortaan is behalve de diva en de klassiek pianist (Ineke Geleijns vanaf 2014) ook steeds Bert van den Brink
aanwezig, om direct digitaal te sleutelen aan de gerealiseerde band. Zo kan in samenspraak een net iets te luid
aangeslagen toon worden bijgewerkt of een misslag worden gecorrigeerd. De nieuwe aanpak leidt tot banden
van een beter artistiek niveau waar alle diva’s blij van worden.
In 2014 ontvingen we vanuit meerdere locaties verzoeken voor een meer divers repertoire. Dit werd met name
genoemd door de locaties waar we vaker per jaar optreden. We hebben deze verzoeken serieus genomen en
hebben aanmerkelijk meer nieuwe banden opgenomen dan vorige jaren. Het ligt in de bedoeling om dit ook in
2015 voort te zetten.

Muziekcatalogus
Hans Schimmel heeft zich een jaar lang ingezet als vrijwilliger om het traject van aanvragen, opnemen en
downloaden van begeleidingsbanden te stroomlijnen. Daartoe heeft hij een complete website gebouwd.
Daarin bevindt zich de catalogus met alle bestaande banden. Ook is er een functie om nieuwe
begeleidingsbanden aan te vragen. Deze aanvraag doorloopt verschillende stadia via de website. Alle Diva’s
krijgen een e-mail zodra een nieuwe band beschikbaar is om te downloaden. Het bijhouden van de catalogus is
nu veel minder tijdrovend en de problemen met het downloaden vanaf de server zijn verleden tijd. In totaal
beschikten we aan het eind van 2014 over ongeveer 390 begeleidingsbanden.
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Succesvolle werving Diva’s en Divo’s
Voor de werving van nieuwe Diva's en Divo's organiseerden we selectieworkshops met in totaal 33 kandidaten.
Daarvan deden er 14 auditie, 2 kandidaten gingen direct door naar een tweede auditie: Marianne van Houten
en Kim Savelsbergh. Marianne rondde haar opleiding binnen anderhalve maand af en hoort nu bij het vaste
team. Kim Savelsbergh zal in de loop van 2015 ons team versterken vanuit Zuid-Limburg. Eind 2014 telde ons
team 9 Diva's en 1 Divo. We hebben nog drie kandidaten die naar de tweede auditieronde kunnen zodra we
extra Diva’s nodig hebben.

Afscheid van Hans Langhout
In 2014 namen we afscheid van Hans Langhout. Hij is ruim vijf jaar voor ons als Divo actief geweest. Door zijn
drukke bezigheden werd het echter steeds moeilijker om hem in te plannen. We zijn Hans dankbaar voor wat
hij voor Diva Dichtbij betekend heeft.

Jubilea
Ook Anja Blom en Ivette van Laar waren in 2014 gedurende vijf jaar als Diva betrokken bij Diva Dichtbij.
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Ook positieve effecten in psychiatrie
In 2012 en 2013 ontdekten we via pilots dat onze optredens ook in de ouderenpsychiatrie waardevol zijn. In
2014 ontwikkelden we ons verder in die richting en traden we vaker op voor mensen met een psychiatrische
achtergrond.

40 optredens
We bezochten 20 keer instellingen met uitsluitend mensen met een psychiatrische achtergrond en nog eens 60
instellingen waarbij één van de drie optredens bestemd was voor een groep ouderen met een psychiatrische
achtergrond. We merkten opnieuw dat de effecten van onze optredens zeer groot, en zeer gewenst, zijn.

Positief effect
Kiki Verheyen, student aan faculteit algemene sociale wetenschappen van de Universiteit Utrecht, deed
onderzoek naar het effect van live muziekoptredens op de kwaliteit van leven van oudere psychiatrische
patiënten. Ze concludeerde dat de optredens van Diva Dichtbij leiden tot een zichtbare verbetering van de
gemoedstoestand van psychiatrische patiënten. Zowel de participatie als het mentaal welbevinden, belangrijke
aspecten voor de kwaliteit van leven, werden door de muzikale voorstellingen verbeterd. Zelfs enkele dagen na
een optreden bleek een groot deel van de patiënten zich nog steeds beter te voelen.

Pilot in longstay
In december traden we voor het eerst op voor volwassenen in de langdurige psychiatrische zorg, mensen die
nooit meer in de samenleving zullen komen. Zowel voor ons als voor de zorglocatie was het een grote
uitdaging. We bespeurden grote terughoudendheid bij de medewerkers. Men was bang voor een experiment
waarbij achteraf zou blijken dat mensen door ons optreden in een psychose zouden raken of geïsoleerd zouden
moeten worden. Dankzij de stellige overtuiging van een geestelijk verzorger dat onze bejegening ervoor zou
zorgen dat dit niet zou gebeuren, kregen we de kans. We bereidden de optredens met extra grote zorg voor.
De bewoners konden vooraf hun voorkeuren voor muziekstijlen doorgeven en zelfs verzoeknummers
aanvragen. Dit leidde ertoe dat we ook bijvoorbeeld nummers van Lou Reed, Doe maar, Acda en de Munnik en
Harrie Jekkers aan ons repertoire toevoegden. De Diva’s stemden hun kostuums af op het jeugdiger karakter
van de toehoorders. De drie optredens die we verzorgden, waren een succes. Het was ongelooflijk bijzonder
om deze mensen te zien genieten en de ziekte naar de achtergrond te zien verdwijnen. Gedurende de dag
ontspande de activiteitenbegeleidster zienderogen. De groepen toehoorders waren veel kleiner dan we
gewend zijn, van individueel tot een groepje van maximaal vijf mensen. Ook bij deze mensen wisten we het
gezonde deel aan te spreken. De reacties na afloop waren uitsluitend positief. In 2015 komt er dan ook een
vervolgoptreden. Daarna zullen we ons oriënteren hoe we deze optredens kunnen voortzetten. Daarbij zal de
financiering het grootste aandachtspunt zijn.

Geen andere nieuwe doelgroepen
Door de onstuimige groei van het aantal optredens voor bestaande doelgroepen hebben we er in de loop van
2014, net als in 2013, voor gekozen om ons aanbod voor nieuwe doelgroepen niet actief te ontwikkelen. Wel
gingen we in op incidentele verzoeken van bijvoorbeeld Alzheimer cafés, mantelzorgsteunpunten, een
zomerweek vanuit het Rode Kruis en vakantieoorden voor langdurig zieken. We kregen daarbij de bevestiging
dat onze interactieve benadering en kwalitatief goede zangers ook hier bijzondere dingen teweeg kunnen
brengen.
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Financiële basis versterkt
In onze plannen voor 2014-2016 stelden we ons ambitieuze doelen om te werken aan een solide financiële
onderbouwing van onze optredens. Voor 2014 streefden we naar een verhoging van de eigen bijdrage van de
zorglocaties, meer optredens zonder aanvullende financiering en een toename van de inkomsten uit donaties,
sponsoring en vrijwilligerswerk. Op alle drie de fronten waren we succesvol.

Grotere eigen bijdrage
De gemiddelde eigen bijdrage van gesubsidieerde optredens steeg in 2014. Ook waren er meer optredens die
volledig door de zorglocatie zelf betaald werden (zonder aanvullende financiering). Dit leidde ertoe dat we met
de beschikbare middelen meer mensen hebben kunnen bereiken dan voorzien in onze jaarplannen. Overigens
blijven we ernaar streven dat ook mensen en zorglocaties met een smalle beurs gebruik kunnen maken van ons
aanbod. Dat doen we onder meer met acties met gratis optredens of optredens voor een eigen bijdrage van
slechts € 100. Waar nodig gebruiken we extra gelden van sponsoren en donateurs om een optreden mogelijk te
maken.

Doel donaties en sponsoring gerealiseerd
We stelden als ambitie om € 36.050,- te verwerven uit donaties, sponsoring en vrijwilligerswerk. We zijn er
trots op dat dit is gelukt. Het is mede te danken aan een bijzondere, anonieme donatie van € 10.000,- waar we
zeer erkentelijk voor zijn. Bij sponsoring zagen we opnieuw een mooie bijdrage vanuit verschillende
serviceclubs. De overige sponsorbijdragen waren voor het grootste deel in natura, en bespaarden daarmee
aanmerkelijke kosten.

Strategisch traject fondsenwerving
In de loop van 2014 realiseerden we ons dat er een nog gedetailleerder plan van aanpak moest komen om ook
de ambities voor de komende jaren waar te kunnen maken en dat we daarvoor onvoldoende deskundigheid
hadden. Na enig onderzoek kozen we in het najaar voor een traject met bureau ‘Leenaers Verloop van der
Westen’. Met als doel: een heldere strategie voor onze fondsenwervende activiteiten. Eind 2014 zaten we
middenin dit proces. De strategie en de daarbij horende campagnes zullen in 2015 hun beslag krijgen. Dan zal
ook duidelijk zijn wat voor type fondsenwerver we nodig hebben en zullen we daar een medewerker voor
zoeken.

Partnerships met zorgorganisaties
We merken dat zorgorganisaties vaak worstelen met de financiering van de optredens. Daarom onderzoeken
we hoe we samen verantwoordelijkheid voor die financiering kunnen dragen en daarover ook samen naar
buiten kunnen treden. Op die manier wordt het belang van de bewoners veel duidelijker voor potentiële
financiers. Met verschillende zorgorganisaties zijn we hierover in gesprek gegaan en dit leidde tot nieuwe
mogelijkheden om optredens te financieren. Een en ander zal in 2015 nader worden uitgewerkt.

Comité van aanbeveling
In 2014 is ons comité van aanbeveling definitief geïnstalleerd. We maakten persoonlijk kennis met alle leden en
gaven hen het boekje ‘Een kennismaking met Diva Dichtbij’. Met ieder van hen bespraken we hoe zij een
bijdrage willen en kunnen leveren aan het succes van Diva Dichtbij. Hieruit zijn weer nieuwe contacten
ontstaan en is bijvoorbeeld Kim Savelsbergh, de Diva die in 2015 actief zal worden in Limburg naar voren
gekomen. Als daar aanleiding toe is, wordt met de verschillende leden van het comité contact opgenomen. De
ontmoetingen leidden ook tot aandacht in de media. Het comité van aanbeveling bestaat uit:



Karin Bloemen, zangeres en cabaretière;
Miranda van Kralingen, opera- en concertzangeres;
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Liesbeth List, zangeres en actrice;
Gerdi Verbeet, bestuurder en oud-voorzitter Tweede Kamer;
Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde UMCG;
Mariëtte Keijser, bestuurder Vivium zorggroep;
Kees van Schagen, bestuurder Zorgbelang en voormalig directeur corporate affairs GlaxoSmithKline.

Diverse acties
 In 2014 bliezen we de actie Samen Sparen nieuw leven in. In dat kader startten veel zorglocaties met het
inzamelen van oude mobieltjes en tonercartridges. Anderen benaderden actief familieleden van bewoners
en relaties van zorginstellingen. Dat leidde soms tot verrassende resultaten, zoals een familielid dat een
compleet optreden financierde. Op één locatie werd met voorjebuurt.nl een crowdfundactie opgezet met de
hulp van een vrijwilliger van Diva Dichtbij. Dit was een arbeidsintensief traject maar het leverde veel
publiciteit op. De actie liep door in 2015 en heeft meer opgeleverd dan het streefbedrag.
 De belangstelling voor het aanbod van onze optredens via het Nationaal Ouderenfonds (NOF) was erg groot.
Begin 2014 bleek dat de beschikbare middelen vanuit het NOF daarop niet berekend waren. In februari
waren al 53 optredens via deze route geboekt. Dat was zo veel dat de actie voor de rest van het jaar on hold
ging. We blijven in gesprek met het NOF over een mogelijk vervolg.
 Nuon Warmte organiseerde een mvo-dag rond een zorginstelling in Rotterdam. Personeel van Nuon nam
mensen mee voor een dagje uit. Vanuit de zorginstelling kwam de wens om voor degenen die niet mee
konden een optreden van Diva Dichtbij te organiseren. Nuon financierde dit optreden en de personeelsleden
die daarbij aanwezig waren, werden diep geraakt. We zijn in gesprek met Nuon Warmte om de
mogelijkheden van een vervolg te onderzoeken.
 Jeroen Weierink, dirigent van de serie operetteconcerten ‘Wien bleibt Wien’, nam contact op en wilde
aandacht vestigen op Diva Dichtbij. Onze advertentie kwam op het programmaboekje en er was gelegenheid
om in de pauze informatie over Diva Dichtbij in te winnen of een donatie te doen.
 In de loop van het jaar waren er diverse acties in de Achterhoek, de regio waar ons kantoor staat. Zo kwamen
er drie serviceclubs (Rotary Zelhem-Bronckhorst, Lions Rheden en Soroptimistclub Doetinchem-IJsseloever)
in actie. Ook werden we ondersteund vanuit de Vrouwen van Nu, was er een Kerstmarkt in Hummelo, een
Kerstsamenzang in Drempt en werden er veel oude schrijfwaren, mobieltjes, cartridges bij de Spar in
Hummelo en Jumbo-sponsorzegels ingezameld in Zelhem. Dit alles leverde meer dan € 3000,- op!
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In de media
Ook in 2014 wisten we de media te halen. Zo verscheen er in De Gelderlander een prachtig artikel met de titel
‘Even weg uit de troebele geest’ en plaatste het magazine van Alzheimer Nederland ‘Recht in het hart’, een
interview met Pieternel van Amelsvoort. Daarnaast verschenen regelmatig artikelen in lokale bladen.

Website en social media
Het aantal Facebook-likes steeg van 368 naar 572, het aantal Twitter-volgers van 150 naar 194. Onze website
trok 10.442 bezoekers, 15% meer dan het voorgaande jaar. Meer dan de helft van de bezoekers kwam voor het
eerst op onze website.
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Bureau: efficiency vergroot
In 2014 hadden we veel plezier van de inspanningen uit 2013 om de organisatie van onze optredens te
stroomlijnen. Dankzij de inzet van Valentijn Wanders als vrijwilliger kunnen we nu contracten, draaiboeken,
facturen en evaluatieformulieren heel gemakkelijk genereren. Hierdoor konden we de groei in het aantal
optredens opvangen, zelfs met minder inspanning.

Communicatie en fondsenwerving
Tot augustus werkte Susan Ritzen aan communicatie en fondsenwerving. Na afloop van haar contract nam
Jacobien van Vugt het stokje over, tot begin 2015.

Bestuur
In 2013 toonden alle bestuursleden zich bereid een tweede periode van drie jaar te blijven. Om te voorkomen
dat alle bestuursleden tegelijkertijd zouden moeten wisselen en daarmee de continuïteit te waarborgen, is in
december 2014 het eerste bestuurslid gewisseld. Ingrid Damen maakte daarbij plaats voor Margo Lennaerts.
We bedanken Ingrid hartelijk voor haar bijdrage de afgelopen vier jaar en we verwelkomen Margo, die met
veel elan haar entree heeft gemaakt, van harte.

Vrijwilligers
In 2014 kregen we opnieuw veel steun van vrijwilligers. Vrijwilligers van het jaar waren Hans Schimmel en Evert
Goverde. Beiden maakten een verschil voor ons in 2014. Hoewel zij beiden elders een baan vonden, blijven ze,
zij het wat minder intensief, betrokken bij Diva Dichtbij.
Hans Schimmel bouwde een webbased muziekcatalogus (zie hoofdstuk Permanente aandacht voor kwaliteit).
Evert Goverde pakte voor ons de coördinatie van de inzameling van mobieltjes, cartridges en schrijfwaren op,
legde diverse contacten met potentiële sponsoren uit het bedrijfsleven en ondersteunde tal van activiteiten
(selectieworkshops, intervisiedag, aanwezigheid bij symposia).
Onze dank gaat ook naar alle andere sponsoren en vrijwilligers: Jan Beesems (teksten), Martin Schlief (ICT),
Paulien Steverink (schoonmaak kantoor), Frank Limburg (jaarrekening), Jacobien van Vugt (kernwaarden op
papier, ontwikkeling strooifolder en crowdfundactie voorjebuurt.nl), Sybren Barten (dagvoorzitter
intervisiedag), Ineke Geleijns (locatie en pianobegeleiding selectieworkshop), Sandra Derksen (ontwerp), Harrie
Ligtvoet (fotografie), Valentijn Wanders (templates binnen crm-systeem), de individuele leden van ons bestuur
voor hun grote inhoudelijke bijdrage, de koks tijdens ons trainingsweekend en alle anderen die ons met raad
en/of daad bij stonden.
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Financieel overzicht
Samenvatting van de jaarrekening*
2014

2013

€ 96.541,50
€ 82.201,50
€ 15.200,00
€ 21.147,76
€ 2.135,00
€ 20.918,42
€ 28.007,21
€ 1.572,24

€ 70.239,00
€ 91.261,82
€ 8.200,00
€ 30.986,46
€ 18.468,97
€ 17.440,00
€ 1.212,00

Totaal

€ 267.723,63

€ 237.808,25

De uitgaven en reserveringen
Productie, gage en reiskosten, apparatuur, banden en kostuums
Professionele kwaliteit: werving en training Diva’s
Uitvoering project psychiatrie
Uitvoering Samen DivaDaalders sparen

€ 121.561,05
€ 21.263,81
€ 31.966,78

€ 116.185,54
€ 18.486,97
€ 21.670,96
€ 333,46

€ 25.938,87
€ 23.791,74
€ 39.331,87

€ 28.187,37
€ 14.292,55
€ 40.188,00

Totaal

€ 263.854

€ 239.345

Aan algemene reserve toegevoegd

€ 3.869,51

-€ 1.536,00

Totaal uitgaven en reserveringen

€ 267.724

€ 237.809

€0

€1

De inkomsten en opgenomen reserveringen
Vergoedingen voor optredens
Subsidies van vermogensfondsen voor optredens
Bijdrage Nationaal Ouderenfonds voor optredens
Donaties, sponsoring, vrijwilligerswerk besteed
Vergoedingen workshops prof. kwaliteit
Subsidies van vermogensfondsen voor professionele kwaliteit
Subsidies vermogensfondsen project psychiatrie
Overige inkomsten

Communicatie en PR
Kosten fondsenwerving
Algemene kosten

verschil (afronding)

*De volledige jaarrekening is opvraagbaar. In deze jaarrekening zijn vrijwilligerswerk en andere bijdragen in natura
waarmee we out-of-pocket uitgaven besparen, gewaardeerd tegen economische waarde. Die economische waarde is
zodoende onderdeel van onze kostprijs.
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Toelichting op de cijfers
In 2014 heeft Stichting Diva Dichtbij ruim 10% meer besteed dan in 2013. Die toename is kleiner dan de groei
van het aantal optredens en het aantal mensen dat we bereikten (+17%). Dit is te danken aan een hogere eigen
bijdrage van zorginstellingen en de grote efficiencyslag in de productie van de optredens.

Verschuivingen in uitgaven
We zijn blij dat het ons gelukt is, ondanks de groei, de algemene kosten gelijk te houden. De kosten voor
communicatie waren iets lager doordat we konden voortborduren op extra activiteiten van 2013. De kosten
voor fondsenwerving waren aanzienlijk hoger. Dit is het gevolg van de beleidskeuze om onze afhankelijkheid
van vermogensfondsen te verminderen. De actieve ontwikkeling van een fondsenwervende strategie gericht op
inkomsten vanuit bedrijfssponsoren en particuliere donateurs, vergt een aanmerkelijke inspanning die in 2015
zal voortduren, en pas vanaf 2016, volop zal renderen.

59% direct aan optredens besteed
Bijna 60% van ons budget werd, net als vorig jaar, besteed aan de organisatie en uitvoering van optredens.
Daarvan was dit jaar een groter deel voor directe artistieke kosten (honoraria, reiskosten, kostuums, muziek,
apparatuur, ansichtkaarten) en een kleiner deel voor de kosten daaromheen. Ook het aandeel van de
algemene kosten daalde opnieuw. Duidelijk zichtbaar is onze grotere inspanning om gericht fondsen voor
optredens te werven. In 2015 zal het aandeel van fondsenwerving nog groter zijn.
Samenstelling kosten optredens

2012

2013

2014

Honoraria, reiskosten, geluidsbanden, kostuums, apparatuur etc.

46%

44%

47%

Acquisitie, planning en productie

15%

15%

12%

Communicatie

10%

13%

11%

7%

6%

9%

23%

22%

21%

100%

100%

100%

Fondsenwerving voor optredens
Algemene kosten
Totaal
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Vermogensfondsen niet langer belangrijkste inkomstenbron
In 2014 waren vermogensfondsen niet langer de belangrijkste inkomstenbron voor de financiering van onze
optredens. De eigen bijdragen van zorginstellingen of familieleden waren voor het eerst hoger. Dit is voor ons
een grote bevestiging van de kwaliteit van onze optredens en de meerwaarde die met name zorginstellingen
eraan toekennen. Een fantastisch compliment.
Vanaf 2015 streven wij naar een verdere afname van de afhankelijkheid van vermogensfondsen door ons te
richten op groei van het aandeel overige bronnen. Daartoe rekenen wij bijdragen van donateurs, sponsoren en
vrijwilligers.

Kosten reguliere optredens: aandeel inkomstenbronnen

2013

2014

Opbrengsten eigen bijdragen

32%

42%

Vermogensfondsen

45%

40%

Overige bronnen

23%

18%

100%

100%

Totaal
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Met dank aan fondsen
We bedanken de volgende fondsen voor hun ondersteuning in 2014.









VSB fonds
Stichting Sluyterman van Loo
RCOAK
SkanFonds
CZ fonds
Nationaal Ouderenfonds
Dokter Wittenbergstichting
Sint Laurensfonds
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 Stichting Senioren Ondersteunen
Senioren
 Ars Donandi, Schokkenkamp
Wegener Lonzième fonds
 Ludovica Stichting
 Pius Stichting
 Stichting Hulp na Onderzoek
 Noorderlichtfonds

 Arnhemse Stichting Bijzondere
Noden
 Roelvinkfonds
 Van Cappellen Stichting
 M.A.O.C. Gravin van Bylandt
Stichting
 Stichting Krijt Hulpfonds
 Kruiswerk Hummelo en Keppel
 Anonieme fondsen
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2015: verder op de ingeslagen weg
2015 belooft een spannend jaar te worden. In ‘zorgland’ moet een grote transitie plaatsvinden, er is minder
geld beschikbaar en het moet gedeeltelijk uit andere bronnen komen. Wij signaleren grote verschillen in de
manier waarop zorgorganisaties op deze ontwikkeling inspelen. Enerzijds horen we dat sterk op welzijn wordt
bezuinigd. Anderzijds hebben wij bij aanvang van een jaar nog nooit zoveel aanvragen voor optredens gehad
die volledig door de zorginstelling worden gefinancierd. Het lijkt erop dat een aantal zorgorganisaties het
belang van welzijn hoog in het vaandel heeft, zo hoog dat zij hiervoor zelf de middelen gaan werven. Het is
spannend hoe zich dit verder zal ontwikkelen. Wij zetten in elk geval in op het werven van aanvullende
middelen via donateurs en sponsoren. Zo kunnen we ook blijven optreden op locaties die de middelen niet
beschikbaar hebben. Het gaat ons uiteindelijk om de mensen die er wonen. Voor hen willen we een verschil
maken en hoe dan ook bereikbaar blijven.
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Bijlagen
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Bijlage 1
Optredens 2014
In 2014 verzorgden we één of meer optredens op onderstaande locaties.
Alzheimer Café (Avoord Zorg en Wonen)

Zundert

Amarant, Instelling voor mensen met een verstandelijke beperking

Tilburg

Amaris Gooizicht (Amaris Zorggroep)

Hilversum

Beschermd Wonen (BW) Dormigveld (Mondriaan)

Landgraaf

Beschermd Wonen Bezuidenhout (Cato)

Den Haag

Beschermd Wonen De Boomgaard (Attent wwz)

Rheden

Brasserie Bösdael (De Zorggroep)

Reuver

Caransscoop

Beekbergen

Dagsocieteit voor mensen met een visuele beperking (Innoforte)

Velp

De Klinkenberg (Vilente)

Ede

De Nieuwe Plantage (Aafje)

Rotterdam

De Vijverhof (Hervormde Stichting Bejaardenzorg Capelle aan de IJssel)

Capelle aan den IJssel

De Watersteeg (Brabant Zorg)

Veghel

Expertisecentrum Gulden Huis (Florence)

Den Haag

Expertisecentrum psychogeriatrie Molenpark (Sevagram)

Heerlen

Expertisecentrum revalidatie Plataan (Sevagram)

Heerlen

Geerlingshospice (Sevagram)

Valkenburg aan de Geul

GGZ Breburg Dongen

Dongen

GGZ Breburg Etten-Leur

Etten-Leur

GGZ Breburg Tilburg

Tilburg

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Halsteren

Herbergier Bartlehiem

Wyns

Herbergier Oldeberkoop

Oldeberkoop

Het H.A. Lorentzhuis (Innoforte)

Velp

Het Retraitehuis

Uden

Het Witte Huis (Nova Zembla Zorg)

Oegstgeest

Hospice De Hazelaar (Liemerije)

Zevenaar

Huize Den Oostenborgh (Zorgvilla's Twente)

Ootmarsum

Huize St. Elisabeth (Stichting Vughterstede)

Vught

Kleinschalig Wonen De Amanshoeve

Manderveen

Kleinschalig Wonen De Oude Trambaan (Magenta Zorg)

Alkmaar

Kleinschalig Wonen De Torenhoeve (Careyn)

Hellevoetsluis

Kleinschalig wonen Eldenstaete (Pleyade)

Arnhem

Kleinschalig Wonen Lyceumhof (Stichting Vrijwaard)

Den Helder

Kleinschalig Wonen Meesplein (AV Zorggroep)

Leerdam

Kleinschalig Wonen Singelhof (Pieter van Foreest)

Maasland
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Kleinschalig Wonen Waterrijck (Viva! Zorggroep)

Heemskerk

Kleinschalig wonen Wiedenbroeksingel (Livio)

Haaksbergen

Marianne Aerts (Maerzorg)

Baarn

Mondriaan,divisie ouderen

Heerlen

Nieuw Chartreuse (Careyn)

Utrecht

Osira Groepswonen (Amstelring)

Amsterdam

Psychiatrisch Ziekenhuis Dimence

Deventer

Rode Kruis Almelo

Almelo

Rudolf Steiner Zorg, De Brug (Raphaëlstichting)

Den Haag

Sonnevanck, kleinschalig wonen (Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe)

Harderwijk

St Carolus

Hilversum

Steunpunt Sint Janshof (Groenhuysen)

Sprundel

Trivium Meulenbelt Zorg Tubbergen (TMZ)

Tubbergen

Vakantiecentrum F.D. Roosevelthuis (Het Vakantiebureau.nl)

Doorn

Verpleeeghuis Hollewal (Omring)

Den Burg (Texel)

Verpleegcentrum Angeli Custodes (Zorggroep Raalte)

Raalte

Verpleegcentrum Lindestede (Meriant)

Wolvega

Verpleeghuis Aelserhof (Vivantes Ouderenzorg)

Elsloo

Verpleeghuis Bertilla (Zuid Oost Zorg)

Drachten

Verpleeghuis Cornelia (Allevo)

Zierikzee

Verpleeghuis De Beekdelle (Sutfene)

Warnsveld

Verpleeghuis de Bogen (Valkenhof)

Valkenswaard

Verpleeghuis De Botterhof (Carint Reggeland)

Wierden

Verpleeghuis De Hartkamp (Carinova)

Raalte

Verpleeghuis De Hooge Tuinen (Pieter van Foreest)

Naaldwijk

Verpleeghuis De Poort (Amsta)

Amsterdam

Verpleeghuis De Sterrenlanden (Het Spectrum)

Dordrecht

Verpleeghuis De Stichtse Hof (Vivium)

Laren

Verpleeghuis De Voord (Zorgverlening Het Baken)

Elburg

Verpleeghuis Den Ooiman (Sensire)

Doetinchem

Verpleeghuis Droostaete (Liemerije)

Duiven

Verpleeghuis Duinvallei, onderdeel van Bosch en Duin(Respect Zorggroep)

Den Haag

Verpleeghuis Eugeria (Carint Reggeland)

Almelo

Verpleeghuis Gelders Hof (Attent wwz)

Dieren

Verpleeghuis Gereia (Zorggroep St. Maarten)

Oldenzaal

Verpleeghuis Heemhof (Atlant)

Apeldoorn

Verpleeghuis Heemswijk (Viva! Zorggroep)

Heemskerk

Verpleeghuis Het Borsthuis (Trivium Meulenbelt Zorg)

Hengelo

Verpleeghuis Kronnenzommer (ZorgAccent)

Hellendoorn

Verpleeghuis Lindendael (Omring)

Hoorn

Verpleeghuis Madeleine (Pantein)

Boxmeer

Verpleeghuis Mariaoord (Vivent)

Rosmalen

Verpleeghuis Marken Haven (Atlant)

Beekbergen
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Verpleeghuis Meerstate (Viva! Zorggroep)

Heemskerk

Verpleeghuis Nicolaas (Omring)

Lutjebroek

Verpleeghuis Oranje Nassau's Oord (Zinzia)

Wageningen

Verpleeghuis Oudtburgh (Magenta Zorg)

Bergen NH

Verpleeghuis Piushof (Sevagram)

Heerlen

Verpleeghuis Pniël (Zorggroep Rijnmond)

Rotterdam

Verpleeghuis Rijckehove (De Zellingen)

Capelle a/d IJssel

Verpleeghuis Smeetsland (Aafje)

Rotterdam

Verpleeghuis St. Antonia (Azora)

Terborg

Verpleeghuis St. Elisabeth (Zorggroep Maas en Waal)

Beneden-Leeuwen

Verpleeghuis Stellinghaven (Zuid Oost Zorg)

Appelscha

Verpleeghuis 't Ronde Sant (Aafje)

Ridderkerk

Verpleeghuis 't Wedervoort (ZorgAccent)

Wierden

Verpleeghuis Taxandria (Stichting Valkenhof)

Valkenswaard

Verpleeghuis Velserduin Driehuis (Zorgbalans)

Driehuis

Verpleeghuis Veste Brakkenstein (Kalorama)

Nijmegen

Verpleeghuis Vierackers (ICare)

Assen

Verpleeghuis Waerthove (Rivas)

Sliedrecht

Verpleeghuis Weidesteyn (Stichting Zorgpalet)

Hoogeveen

Verpleeghuis Westerstein (Lelie Zorggroep)

Hoogvliet

Verzorgingshuis Simeon & Anna (Laurens)

Rotterdam

Villa Astra (Stepping Stones)

Apeldoorn

Wooncentrum Het Dijkhuis

Bathmen

Woonzorgcentrum Bellinckborg (Carint Reggeland)

Hengelo

Woonzorgcentrum Berkumstede (Stichting Berkumstede)

Zwolle

Woonzorgcentrum Catharinenberg (Amaliazorg)

Oisterwijk

Woonzorgcentrum De Elshof (Carint Reggeland)

Almelo

Woonzorgcentrum De Weijdehof (Carint Reggeland)

Almelo

Woonzorgcentrum Duinstede (Florence)

Wassenaar

Woonzorgcentrum Het Ellertsveld (Leveste)

Schoonoord

Woonzorgcentrum Hooghagen (Carint Reggeland)

Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas (Carint Reggeland)

Hengelo

Woonzorgcentrum Sonnevanck (Pieter van Foreest)

's-Gravenzande

Woonzorgcentrum St. Elisabeth (Carint Reggeland)

Delden

Woonzorgcentrum Theresia (Stichting Vughterstede)

Vught

Woonzorgcentrum Wenckebach (Florence)

Den Haag

Woonzorgcomplex De SchitteRing (Pantein)

Haps

Woonzorglocatie De Magistraat (Domus Magnus)

Rotterdam

WZB Centrum Bloemkamp (Plantein)

Bolsward

WZB Centrum Flecke (Plantein)

Joure

WZB Ielanen (Plantein)

Sneek

WZC Archipel (Zorggroep Almere)

Almere

WZC Berghorst (Atlant)

Apeldoorn
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WZC Bernissesteyn (Careyn)

Zuidland

WZC Beverode (Attent wwz)

Dieren

WZC Buitensluis (Alerimus)

Numansdorp

WZC Carel van den Oever (Cato)

Den Haag

WZC De Biesdel (Innoforte)

Velp

WZC De Bleijke (Markenheem)

Hengelo (Gld.)

WZC De Marke - De Meenthoek (Cordaan)

Huizen

WZC De Meander (De Zellingen)

Nieuwerkerk a/d IJssel

WZC De Merwelanden

Dordrecht

WZC De Schauw (Noord West Veluwe)

Putten

WZC De Strijp (WZH)

Den Haag

WZC De Terwebloem (Pieter van Foreest)

Poeldijk

WZC Duinhage (Florence)

Den Haag

WZC Eijkenhove (Amstelring)

Hoofddorp

WZC Finke (Plantein)

Koudum

WZC Het Uiterjoon (Respect Zorggroep Scheveningen)

Den Haag

WZC Huis en Haard (Drie Gasthuizen Groep)

Arnhem

WZC Ittmannshof (Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe)

Nunspeet

WZC Meerweide (Aafje)

Rotterdam

WZC Oosterheem (WZH)

Zoetermeer

WZC Overkerck (Viva! Zorggroep)

Heiloo

WZC Ravestein (Zorgcentra Rivierenland)

Geldermalsen

WZC Sainte Marie (Woonmensen)

Apeldoorn

WZC Sint Agnes (Viva! Zorggroep)

Heemskerk

WZC Sprengenhof (Atlant)

Ugchelen

WZC Titus Brandsmahof (Carint Reggeland)

Almelo

WZC Transvaal (WZH)

Den Haag

WZC Weideheem (Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe)

Harderwijk

WZH Sammersbrug

Den Haag

ZC De Zonnekamp (Markenheem)

Zelhem

Zorg en verpleegcentrum Nieuw Sandenburgh (Zorgstroom)

Veere

Zorgcentrum Compostella (Brabant Zorg)

Zeeland

Zorgcentrum De Amandelbloesem (Evean)

Wormerveer

Zorgcentrum De Bettekamp (Azora)

Varsseveld

Zorgcentrum De Hollehof (Sevagram)

Heerlen

Zorgcentrum Dr. Ackenshuis (Sevagram)

Gulpen

Zorgcentrum Elfershof (Sevagram)

Heerlen

Zorgcentrum Fonterhof (Sevagram)

Berg en Terblijt

Zorgcentrum Hyndendael (Markenheem)

Hummelo

Zorgcentrum Kempenhof (Valkenhof)

Valkenswaard

Zorgcentrum Langedael (Sevagram)

Vaals

Zorgcentrum Leenderhof (Valkenhof)

Leende

Zorgcentrum Lisidunahof (Beweging 3)

Leusden
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Zorgcentrum Maartenshof (Pantein)

Cuijk

Zorgcentrum Oosterbeemd (Sevagram)

Valkenburg

Zorgcentrum Oranjehof (Sevagram)

Heerlen

Zorgcentrum Panhuys (Sevagram)

Hulsberg

Zorgcentrum Regenboog (Sevagram)

Heerlen

Zorgcentrum Reyerheem (Aafje)

Ridderkerk

Zorgcentrum Rhederhof (Attent wwz)

Rheden

Zorgcentrum Ter Eyck (Sevagram)

Heerlen

Zorgcentrum Tobias (Sevagram)

Heerlen

Zorgcentrum Tonckenshuys (Stichting Zorgpalet)

Zuidwolde

Zorgcentrum Walstede (Zorgcentra Rivierenland)

Tiel

Zorgcentum Molenhof (Envida)

Maastricht

Zorgcomplex Voltawerk (Zuid Oost Zorg)

Gorredijk

Zorgvilla Meijling (Zorgvilla's Twente)

Borne

Zorgwoningen Plantein, Balk (Plantein)

Balk

Zorgwoningen Sneek (Plantein)

Sneek

Overige optredens
Besloten familie optredens

diverse locaties

Congressen, symposia, openingen, presentatie en pers
Vrouwen van Nu

Hummelo

Lang leve kunst

Rotterdam

Mantelzorgtrefpunt (Atlant)

Apeldoorn

Bronckhorster uitdaging

Hengelo Gld

Rotary Club Zelhem/Bronckhorst

Zelhem

RCOAK

Amsterdam

Anoniem fonds

Amsterdam

Lionsclub Rheden

Velp

Health & Care Day / Zorgnetwerk Nederland / Foodservice Network

Apeldoorn

Mooi Werk (De Onderscheiding, DeLaMar Theater)

Den Haag

Soroptimistclub Doetinchem-IJsseloever

Doetinchem
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Bijlage 2
Bestuur, bureau en uitvoering
Bestuur
Het bestuur van Stichting Diva Dichtbij bestond in 2014 uit:







Gerdien Heerink, voorzitter
Frank Ippel, secretaris, PR en communicatie
Dirk Wolsink, penningmeester
Hetty Top
Ingrid Damen (tot december 2014)
Margo Lennaerts (vanaf december 2014)

Bureau
Het bureau van Stichting Diva Dichtbij werd in 2014 bemand door:





Pieternel van Amelsvoort, initiatiefneemster, drijvende kracht, Diva en directeur
Susan Ritzen / Jacobien van Vugt, communicatie & fondsenwerving
Alies Helmink-Minkhorst, planning & productie
Leida Wenneker, boekhouding

Diva's en Divo's












Anja Blom
Anjo de Bruin
Marianne van Houten (vanaf december 2014)
Hans Langhout (tot oktober 2014)
Ivette van Laar
Carla Oudshoorn
Martine Salomons
Pieternel van Amelsvoort
Saskia van Engeland
Leonie van der Wal
Paul Walthaus
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Bijlage 3
Werkwijze Diva Dichtbij
Voorbereiding en nazorg
Een medewerker van Diva Dichtbij informeert bij een contactpersoon naar de situatie en de behoeftes in de
betreffende zorginstelling. Aandachtspunten daarbij zijn de culturele achtergrond van de bewoners, individuele
mensen en hun wensen, specifieke onderwerpen en actuele situaties. Op basis hiervan wordt een draaiboek
gemaakt en levert Diva Dichtbij digitaal een poster en persbericht aan om het optreden aan te kondigen.
Diva Dichtbij geeft de contactpersoon informatie over het karakter van het programma en mogelijkheden om
de bewoners erop voor te bereiden. Diva Dichtbij vraagt de contactpersoon om, samen met verzorgenden,
vrijwilligers of mantelzorgers, na afloop van het optreden wat extra aandacht te hebben voor bewoners waar
dat nodig is. Ook wordt de medewerkers van het zorginstelling gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.
Deze evaluaties worden benut voor kwaliteitsverbetering en doorgestuurd naar de Diva die het betreffende
optreden heeft verzorgd. Tevens kan het verpleeghuis via het formulier vragen om een vervolgoptreden.

Het optreden zelf
Tijdens het optreden blijft een contactpersoon aanwezig en waar mogelijk ook een verzorgende. Daarnaast zijn
naasten van de bewoners van harte welkom bij het optreden. Bewoners zitten in een kring en niet achter
tafels. De Diva komt binnen met een muziekje en begroet iedereen persoonlijk. Alles gebeurt in een informele
en intieme sfeer. Tussen de liederen in kan een gesprekje ontstaan. Halverwege het programma komt een
serieuzer gedeelte aan bod. Daarna is de sfeer al snel weer lichtvoetig en maken bewoners (al dan niet in een
rolstoel) een dansje met de Diva. Tot slot deelt de Diva als aandenken een ansichtkaart met haar foto uit.
Een optreden duurt per huiskamer ongeveer drie kwartier. Bij mensen die niet naar de huiskamer kunnen
komen, gaat de Diva persoonlijk langs. Zo trekt de Diva van (huis)kamer naar (huis)kamer.
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