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Samenvatting
2016 was een dynamisch jaar. In het eerste kwartaal kwamen er wat minder aanvragen voor optredens
dan in 2015. Maar vanaf mei barstte de vraag los, onder meer dankzij middelen uit het programma
Waardigheid & Trots van het ministerie van VWS. Met deze middelen kunnen verpleeghuizen onze
optredens zelf financieren. Daardoor groeiden we sterk, van 396 optredens in 2015 naar 488 optredens in 2016. We bereikten daarmee ongeveer 14.600 kwetsbare mensen, plus hun verzorgenden en
mantelzorgers. Door de groei hadden we vier nieuwe Diva’s* nodig, terwijl we op maximaal twee
nieuwe Diva’s hadden gerekend. Gelukkig konden we snel goede Diva’s vinden omdat er nog geschikte
kandidaten waren uit de selectieronde van eind 2015.
We maakten een start met ons project ‘Expertise uitbouwen en delen’. Onderdeel daarvan waren
workshops ‘zingend contact maken’. In deze workshops, waar veel belangstelling voor was, gaan we
in op het non-verbaal contact maken, de invloed van emoties daarop en het effect van de zangstem
daarbij. De reacties van zorgmedewerkers waren eensluidend: ‘Dit zou iedereen die in de zorg werkt
moeten volgen’.
De uitnodiging om Diva Dichtbij te presenteren tijdens de mondiale conferentie Creative Aging in Washington D.C. was voor ons in 2016 de kers op de taart. Paul Walthaus en Pieternel van Amelsvoort
maakten een onvergetelijke reis en lieten een bijzondere indruk achter.
De financiële cijfers laten in 2016 een gezond beeld zien.

*

Een Diva kan ook een Divo zijn.
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Tien jaar Diva Dichtbij in vogelvlucht
2007

Pieternel van Amelsvoort richt Stichting Diva Dichtbij op. Ze zingt dan al een jaar ‘aan 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 we 90 optredens verzorgen, in twintig verpleeghuizen.

2009

Er is veel media-aandacht voor Diva Dichtbij. 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. We ontwikkelen een strategie gericht op een solide organisatie, financiële continuïteit en groei. In 2010 zijn er 138 optredens.

2011

Dankzij de strategie uit 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 lijnen uit om 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. We verzorgen 253 optredens, ruim 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. Er komt een comité van aanbeveling met klinkende namen. We nemen een medewerker communicatie / 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 blijven verbeteren, en de meerwaarde die voor
de zorg. Ook komt er een plan start voor strategische fondsenwerving.

2015

We gaan op weg van een pioniersorganisatie naar een meer gestructureerde organisatie,
die gedragen wordt door een grotere groep. Met 396 optredens en 45 individuele optredens bereiken we in totaal 12.000 mensen. Dat de optredens ook bewezen positief effect
hebben op de toehoorders wordt bevestigd in wetenschappelijk onderzoek. Onze focus
ligt op het werven van sponsoren, donateurs en vrijwilligers.

2016

Mede dankzij het programma Waardigheid & Trots van VWS groeien we sterk. We geven
488 optredens, waarmee we 14.600 kwetsbare mensen bereiken. We organiseren meer
workshops ‘zingend contact maken’. Dat leidt tot enthousiaste reacties en verzoeken om
vervolg. We herzien onze strategie fondsenwerving. En we bereiden ons voor op verdere
groei.
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Hier doen we het voor!
We kregen ook in 2016 honderden enthousiaste reacties op onze optredens.
Via Facebook, in ons gastenboek of persoonlijk. Die reacties doen ons goed.
Keer op keer blijken mensen geraakt. Daar doen we het voor 
Vandaag was ik bij een optreden van Marianne van Houten op de afdeling waar ik een dame met dementie
bezoek. Ik heb met tranen in mijn ogen zitten kijken en genieten: de manier waarop ze contact maakte met de
mensen, bij eenieder kijkend naar wat paste. Prachtig om de mensen te zien reageren met blijdschap, meezingen (soms totaal onsamenhangend wat ontroerend en ook grappig is), dansen zelfs. De dame die ik bezoek kan
niet zoveel meer als reactie maar ze straalde en kon een beetje in haar handen klappen. Prachtig werk doen
jullie! Zou willen dat ik ook kon zingen, dan zou ik me meteen aanmelden!

Wat wij gezien en gehoord hebben bij mijn moeder en bij de andere bewoners heeft grote indruk op ons gemaakt. We hebben 'ons mam' weer zien genieten, prachtig! Een medebewoonster zei “Wat kan jij toch veel in
iemand losmaken”. En dat omschrijft precies wat wij hebben zien gebeuren. Het Avé Maria, dat voor mijn moeder altijd al heel speciaal is geweest, is voor altijd bij ons met deze prachtige herinnering.

Tijdens het optreden van Paul gebeurt er zoveel, de emoties op de gezichten spreken voor zich. Wat heeft deze
activiteit een meerwaarde voor onze bewoners maar ook voor ons personeel die het zo geweldig vonden. Daar
heeft Paul, speciaal voor hun van Claudia de Breij, “Mag ik dan bij jou” voor gezongen, collega’s waren diep
ontroerd.

De bewoners hebben ontzettend genoten van het prachtige optreden door de geliefde Divo Paul Walthaus.
Wat een prachtige stem heeft hij, wauw! De bewoners en ook de aanwezige teamleden waren onder de indruk
van zijn persoonlijke warme en intieme performance. Het voelde als een warm bad. Het nagenieten ging nog
een hele tijd door, ook de volgende dagen was dit een gespreksonderwerp.

Wat hebben onze bewoners genoten van het optreden! Diva Anjo, heel erg bedankt voor de mooie momenten.
Je nam onze bewoners echt mee in jouw zang. Voor elke bewoner had jij persoonlijke aandacht. Het was mooi
om te zien dat jij je aanpast aan de situatie waarin de bewoner zich bevond. Chapeau hiervoor!

Lieve Paul Walthaus, Wat heb je onze bewoners blij, gelukkig en aan het dansen gemaakt.
Ze praten er nog over. Je was fantastisch!!

Gisterenmiddag was Diva Anneke bij ons in de woonkamer! Haar geweldige stem en de hele mooie en invoelende manier waarmee zij contact maakt met alle aanwezigen heeft een grote indruk op ons gemaakt.
Mensen stralen in verbinding met elkaar en met muziek. Dank je wel Anneke.

Ik heb ademloos gekeken en geluisterd naar wat er gebeurde. Mijn tante, die het moeilijk had gisteren,
bloeide op, stelde zich voor en verwelkomde Diva Anneke. Ik herkende zó de vroegere, welopgevoede
dame!). En toen het zingen. Ongelofelijk. Een prachtige stem en daarbij een aandacht en voordracht. Het was
schitterend en ontroerend.
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Meer mensen bereikt, kwaliteit behouden
In 2016 hebben we 488 optredens verzorgd. Dat is bijna 25% meer dan in
2015. De stijging werd ingezet in juni.
De oorzaak van de sterke toename van het aantal optredens is mede de start van het programma
Waardigheid & Trots van VWS. Dat programma stelt geld beschikbaar om het welzijn van bewoners
van verpleeghuizen te verbeteren. Onze optredens passen perfect in die doelstelling. We werden dan
ook vaak geboekt door verpleeghuizen die in het verleden moeite hadden om de kosten te betalen.

We bezoeken per ‘optreden’ tot drie huiskamers in een verpleeghuis. Hiermee bereiken we gemiddeld 30 mensen. In
totaal bereikten we in 2016 ongeveer 14.600 mensen.

Tot en met 2015 telden we ook presentaties mee als een optreden. Vanaf 2016 doen we dat niet meer.
We rekenen presentaties voortaan toe aan ons project ‘Expertise delen’. In 2016 verzorgden we 14
presentaties en 19 workshops. In 2015 waren dat er nog vier respectievelijk drie.
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Doelgroepen
Net als in eerdere jaren traden we in 2016 het vaakst op voor de doelgroep ‘psychogeriatrie’: meer
dan de helft (55%) van alle optredens.

Maatschappelijke relevantie groeit
In verpleeghuizen wonen inmiddels alleen nog de meest kwetsbare mensen die door dementie of
zware lichamelijke beperkingen veel zorg en aandacht nodig hebben. Het is juist deze groep waarbij
de unieke benadering van Diva Dichtbij het meest tot zijn recht komt. En door de dubbele vergrijzing
in de komende decennia zal het aantal mensen dat op verpleeghuiszorg is aangewezen, verder toenemen.
Ondertussen neemt de maatschappelijke aandacht voor de kwaliteit van zorg sterk toe. Dat geldt nadrukkelijk ook voor de aandacht voor het welbevinden van mensen die afhankelijk zijn van intensieve
zorg. Het overheidsprogramma ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ is hier een
goed voorbeeld van. Het aanbod van Diva Dichtbij blijkt uitstekend aan te sluiten op de doelstellingen van dit programma. Een
andere indicatie van de toegenomen aandacht voor de
kwaliteit van verpleeghuiszorg is de unanieme steun die
de Tweede Kamer eind 2016
gaf aan het manifest Scherp
op Ouderenzorg van Hugo
Borst en Carin Gaemers.
Sinds de oprichting is Diva Dichtbij overtuigd van de positieve werking van muziek en persoonlijk aandacht op het welbevinden van langdurig zieke ouderen, en met name, van mensen met dementie. Het
doet ons goed te merken dat de maatschappelijke en wetenschappelijke bevestiging sterker wordt. De
bekendheid met de positieve uitwerking van muziek op sociale vaardigheden, emotioneel welbevinden
en het verminderen van gedragsproblemen, groeit. Ook in de media is er tegenwoordig regelmatig
aandacht voor. Mede hierdoor groeit het aantal initiatieven dat hier op inspeelt, bijvoorbeeld op het
gebied van muziektherapie en tools daarvoor. Binnen het aanbod blijft Diva Dichtbij uniek en onderscheidend, met hoogwaardige zang, persoonlijke aandacht en een zorgvuldige benadering.
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Expertise uitgebouwd en gedeeld
In 2016 startten we een project om de kwaliteit van onze optredens te borgen
en verder te ontwikkelen, én om onze opgebouwde kennis en ervaring te delen
met anderen.
In tien jaar tijd heeft Diva Dichtbij heeft zich ontwikkeld tot een compleet vak, waarin zingend contact
maken centraal staat.

Beschrijving en borging van het vak
We hebben in 2016 het vak en de kwaliteitseisen vastgelegd in twee documenten: een beschrijving
van het vak Diva Dichtbij en een competentieprofiel. De kwaliteit van onze optredens borgen we onder
meer met een jaarlijks trainingsweekend en een individuele training-on-the-job. Ook lopen de meer
ervaren Diva’s eens per jaar mee met een optreden een andere ervaren Diva mee om elkaar onderling
te inspireren.

Veel presentaties
We deelden onze expertise in 2016 door middel van presentaties en workshops. We verzorgden presentaties tijdens de volgende gelegenheden:











presentatie van de film ‘Ger, mijn hoofd in jouw handen’;
diverse congressen van StudieArena over palliatieve zorg bij dementie en muziek in de verstandelijkgehandicaptenzorg;
vrijwilligersdag van Alzheimer Nederland;
presentatie voor medewerkers van Philadelphia zorg;
mondiale conferentie van het NCCA, leadership and exchange in Creative Aging in Washington D.C.
congres van Intrakoop;
presentatie voor de managers van de Saxenburgh groep;
congres van Vilans over Waardigheid & Trots;
last lecture van Niels Schuddeboom, ontvanger van de Shaking Tree Award;
bijeenkomsten van diverse serviceclubs.

Een bijzonder inspirerend moment
De last lecture van Niels Schuddeboom was zonder twijfel het meest inspirerende moment van
2016. Deze jonge man, levenslang aan een rolstoel gekluisterd door spasticiteit, maakte enorme
indruk met zijn onvoorstelbare levenskracht en humor. Zijn woorden ‘als je ruimte geeft aan alles
wat er is, ontstaat veerkracht’ in combinatie met zijn meer dan overtuigende voorbeeld, waren een
diepe bevestiging van het uitgangspunt dat we bij Diva Dichtbij koesteren. Omdat Niels terminaal
ziek is, vroeg hij aan ieder die aanwezig was zijn fakkel van doorzetting, verbinding en humor door
te geven aan iedereen die afhankelijk is van zorg. Sindsdien is de fakkel binnen Diva Dichtbij doorgegeven aan bestuursleden, mensen op kantoor en aan alle Diva’s. Zo zorgen wij allemaal dat het
vuur van Niels levend blijft.
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Conferentie in Washington D.C.
Onze meest bijzondere presentatie in 2106 was die bij de mondiale conferentie over creative aging in
Washington D.C.. Deze reis werd mogelijk dankzij giften van Stichting De Zaaier, RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Daarvoor zijn we zeer erkentelijk. Ook bedanken we graag Victor Lips, die ons
presentatiefilmpje vertaalde, en Harrie Ligtvoet die de vertaling opnam en monteerde.
We kregen een heel uur de gelegenheid om ons te presenteren en dat
hebben we uitgebuit. We lichtten
toe wat Diva Dichtbij doet en lieten
de toehoorders ook zelf ervaren
wat het met je doet als je van zo
dichtbij wordt toegezongen. Ook
gaven we een mini-workshop
waarin men zelf kon oefenen met
het non-verbaal contact maken.
Daarnaast kregen we de gelegenheid een optreden te verzorgen
voor de bewoners van Goodwin
House, het verzorgingshuis waar we
logies aangeboden hadden gekregen. Ook hier was het optreden een
enorme eye-opener. Na afloop weigerde één dame de ruimte te
verlaten. Ze hoopte dat als ze maar
lang genoeg bleef zitten wij vanzelf
weer terug zouden komen. Ze was zeer dankbaar voor wat wij brachten. En ze beklaagde zich dat er
nóóit iets van niveau voor hen geregeld werd.

Workshops zingend contact maken
In de workshops gaan we in op het maken van non-verbaal contact, de invloed van emoties daarop en
het gebruik van de zangstem daarbij. De doelgroepen variëren van zorgmedewerkers, vrijwilligers,
mantelzorgers tot amateurzangers in koren.
We verzorgden in 2016 de volgende workshops:
 zes workshops voor zorgmedewerkers en vrijwilligers van Vivium zorggroep;
 vier workshops voor welzijnsmedewerkers en introducees van Pieter van Foreest;
 drie workshops voor medewerkers van Philadelphia (VGZ);
 twee workshops bij StudieArena, tijdens een congres over de rol van muziek bij dementie;
 één workshop in eigen beheer met open inschrijving;
 twee workshops voor amateurzangers bij de Gruitpoort in het kader van Lang Leve Kunst;
 één workshop voor de musici van Stichting Muziek Jong voor Oud.
De reacties op de workshops zijn lovend. Eigenlijk wordt er steevast gezegd dat ‘iedereen die werkt
in de zorg’ deze workshop zou moeten volgen. Zo ging een fysiotherapeut die als introducee aanwezig was, het geleerde toepassen om contact te leggen met haar cliënten met dementie.
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Financiële basis versterkt
Het jaar 2016 bleek een goed jaar op weg naar een solide financiële basis. We
werden minder afhankelijk van giften. En we konden meer optredens verzorgen dan voorzien.
Eigen bijdragen sterk gegroeid
In 2016 werd 57% van de optredens volledig gefinancierd door de verpleeghuizen zelf. Een jaar eerder
was dat nog 43%. Als we in beschouwing nemen dat we tegelijkertijd 25% meer optredens verzorgden
is de stijging van de eigen financiering nog uitzonderlijker. De eerste tekenen laten zien dat deze tendens zich in 2017 versterkt zal voortzetten.

Minder afhankelijk van vermogensfondsen
In onderstaande taartdiagrammen is te zien hoe we onze afhankelijkheid van vermogensfondsen voor
reguliere optredens verder afbouwden van 31% in 2015 naar 20% in 2016.

..

Inkomsten uit donaties en sponsoring licht gedaald
De totale inkomsten uit donaties en sponsoring daalden licht in 2016. We hadden gehoopt deze met
extra inspanningen juist te doen stijgen. Ondanks de daling van onze inkomsten uit donaties en sponsoring was er een overschot. We gebruiken dit voor een buffer, die nodig zal zijn op het moment dat
de gelden van Waardigheid & Trots wegvallen.
We zijn ook blij dat we opnieuw konden rekenen op de ondersteuning van vijf trouwe vrijwilligers, die
al jaren een groot verschil maken voor Diva Dichtbij. Martin Schlief regelt alles rond ICT. Hans Schimmel vernieuwde, en onderhoudt nu, onze online muziekcatalogus. Jan Beesems staat steeds klaar voor
redactionele ondersteuning. Paulien Steverink houdt ons kantoor schoon en Frank Limburg maakt
onze jaarrekening. Een nieuwe vrijwilliger, Ger Timmer, richtte Google Grants voor ons in en onderzocht de mogelijkheden van een kostuumontwerpwedstrijd. Ook bood hij ondersteuning bij het
Jaarverslag Diva Dichtbij 2016
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schrijven van teksten. Daarnaast zijn er tal van vrijwilligers die zich eenmalig inzetten en daarmee net
zo waardevol zijn. Ook bedanken we graag alle donateurs die regelmatig of eenmalig doneren en ons
werk mogelijk maken, ook doordat zij ons extra laten voelen dat we draagvlak hebben in de samenleving.

Een opvallende ontwikkeling in de donaties is de verschuiving van algemene
donaties naar donaties ten behoeve van
specifieke huizen. Die is mogelijk nog
groter dan de cijfers laten zien. Wanneer een verpleeghuis met geld van een
serviceclub, een vriendenstichting of een
familie een optreden van Diva Dichtbij
boekt, komt dit in onze cijfers namelijk
niet terug als een donatie.
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Naamsbekendheid weer sterk gegroeid
Onze nationale bekendheid groeide sterk. We waren regelmatig in het nieuws.
Het aantal websitebezoekers verdubbelde, net als het aantal Facebook-likes.
Veel media-aandacht
Op Facebook was er ook dit jaar weer bijna een verdubbeling van het aantal fans. Het aantal likes voor
onze organisatie steeg van 806 naar 1556. Ook het aantal volgers op Twitter groeide, van 265 naar
337. Het topbericht op Facebook was ons bericht over onze zomeractie. Hierin kon men een optreden
winnen door het bericht te liken en te delen. Het bericht bereikte meer dan 100.000 Facebookgebruikers en werd meer dan 2.000 keer gedeeld.
Er was regelmatig aandacht voor Diva Dichtbij in de pers. Er verschenen bijvoorbeeld fraaie artikelen
in het tijdschrift Happinez, het Algemeen Dagblad en de Gooi- en Eemlander. Deze en vele andere
artikelen, zijn te vinden op onze website: divadichtbij.nl/nieuws/in-de-media.
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Groei websitebezoek
Onze website werd 21.239 keer bezocht in
2016. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015 (10.798 bezoekers). De
groei is veel groter dan de groei van het
aantal optredens. We denken dat het komt
door toename van onze algemene bekendheid, dankzij onze Facebook-acties, Google
Grants en persaandacht. Ook de in 2015
ontwikkelde responsive website heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de groei van het
aantal websitebezoekers.
In het eerste halfjaar hebben we deze blogs
gepubliceerd op onze website:







Zingen is communiceren van hart tot hart
De oorsprong van Diva Dichtbij
Contact maken kun je niet forceren
Dement of dementerend? Mensen met dementie!
Een kleine wereld…
Zingen van mens tot mens

Meer abonnees nieuwsbrief
In 2016 verschenen vijf nieuwsbrieven en twee nieuwsflitsen. De mailinglijst groeide met 50%: van
1200 adressen naar ongeveer 1800 adressen.
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Project ‘De wereld van de psychiatrie’
In 2016 verzorgden we 92 optredens die geheel of gedeeltelijk gericht waren
op mensen met een psychiatrische aandoening. Het waren allemaal spontane
aanmeldingen. We deden geen actieve acquisitie.
“Tijdens een individueel bezoek zong Kim het Ave Maria. Het raakte de cliënt diep. Er kwam emotie en hij
heeft het zeker als positief ervaren, sprak er dagen later nog over.”
“Ons zijn verschillende momenten bijgebleven die zich
kenmerken door meer openheid van cliënten, andere
reactiepatronen (minder tremoren) en grotere verbondenheid in de groep.”

“Het optreden geeft andere aandacht. Bewoners worden op een andere manier uit de dagelijkse
beslommeringen gehaald.”
“De Diva zocht op de juiste momenten het contact
met onze bewoners. Bewoners die normaal nooit
emoties loslaten deden dit nu wel. De bewoners fleuren op, bevinden zich tijdens het optreden in een
andere dimensie.”

We verzorgden in het verslagjaar 22 optredens voor groepen met uitsluitend mensen met een psychiatrische aandoening. De andere 70 optredens betroffen gecombineerde doelgroepen, die voor
gemiddeld een kwart bestonden uit mensen met een psychiatrische aandoening. We signaleren dat
ouderen met een psychiatrische aandoening veel vaker worden opgevangen in een gecombineerde
setting, samen met ouderen die lijden aan dementie. Omgerekend bereikten we in totaal evenveel
mensen met een psychiatrische aandoening als in 38 optredens die uitsluitend op deze doelgroep gericht zijn. Daarmee realiseerden we feitelijk vrijwel het aantal begrote optredens (40).

Het aantal optredens in de grafiek is berekend op basis
van het aantal mensen met een psychiatrische aandoening waarvoor we optraden, inclusief deze mensen die
aanwezig waren bij een optreden in een gecombineerde
setting.
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Interne organisatie
Op kantoor waren er de nodige veranderingen. En het aantal Diva’s groeide.
Eind 2016 waren we twaalf Diva’s rijk.
Er waren uiteenlopende ontwikkelingen die een aanpassing vroegen van de bemensing op kantoor. De
groei van het aantal optredens speelde daarbij een belangrijke rol.

Veel veranderingen
Door de groei van het aantal optredens ontstond
de behoefte aan een collega die dit groeiproces
kon begeleiden en die kon dienen als sparring partner voor de directeur. Hiertoe werd Ger Timmer
bereid gevonden. Ger, die al een halfjaar als vrijwilliger actief was, kreeg een parttime contract (8
uur per week) en pakte de uitdaging op om Diva
Dichtbij te begeleiden naar een volgende fase. Ook
vonden we een tweede parttime medewerker
voor de planning en productie van optredens. Ten
slotte kreeg onze communicatiemedewerkster in
de zomer elders onverwacht een fulltime baan
aangeboden. We vonden Jacobien van Vugt bereid
om de functie weer op te pakken die ze tot februari
2015 al had vervuld.

Nieuwe Diva’s
In 2016 namen we afscheid van Ivette van Laar, die
er na zeven jaar voor koos om andere uitdagingen
aan te gaan. Omdat we in het eerste halfjaar nauwelijks groei van het aantal optredens hadden,
leek het voldoende om één van de gekwalificeerde
kandidaten uit de selectie van eind 2015 op te leiden. Halverwege het jaar werd duidelijk dat we een
enorme groei konden verwachten. Toen hebben we een auditieronde georganiseerd, speciaal voor
Divo’s. Daaruit kwam één zeer geschiklte Divo naar voren. Daarnaast namen we nog twee extra Diva’s
aan uit de selectie van eind 2015. Alle vier zijn nog in 2016 aan de slag gegaan. Ze krijgen hartverwarmende evaluaties. Eind 2016 waren er twaalf Diva’s verbonden aan Stichting Diva Dichtbij.

Bestuur
In ons bestuur vond één wisseling plaats. Voorzitter Gerdien Heerink nam na 6,5 jaar voorzitterschap,
afscheid. Ze droeg de voorzittershamer over aan Petra van der Linden-Brussen.
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Financieel overzicht 2016
Samenvatting van de jaarrekening*

begroting
2016

realisatie
2016

realisatie
2015

Vergoedingen voor optredens
Subsidies van vermogensfondsen voor optredens
Vergoedingen voor optredens in project psychiatrie
Subsidies vermogensfondsen project psychiatrie
Donaties, sponsoring, vrijwilligerswerk
Opbrengsten Expertise uitbouwen en delen
Subsidies Vermogensfondsen Expertise uitbouwen en delen
Subsidies & sponsoring conferentie Creative Aging
Opbrengsten conferentie Creative Aging
Opbrengsten Effect Verlengen
Subsidies vermogensfondsen Effect verlengen
Subsidie vanuit overheid
Overige inkomsten

€ 149.605
€ 52.536
€ 8.000
€ 21.103
€ 48.750
€ 21.474
€ 25.727

€ 217.487
€ 56.244
€ 6.258
€ 17.587
€ 20.848
€ 13.048
€ 27.544
€ 4.300
€ 356

€ 149.281
€ 76.295
€ 11.765
€ 18.344
€ 29.747
€ 6.796
€ 27.148

Totaal

De inkomsten & opgenomen reserveringen

De uitgaven en reserveringen:
Gage, reiskstn, app., banden, kostuums en productie
Project Expertise uitbouwen en delen
Uitvoering project psychiatrie
Kosten conferentie Creative Aging
Aanloopkosten project Effect verlengen
Communicatie en PR
Kosten fondsenwerving
Algemene kosten
Bijzondere baten en lasten/ overige kosten
Totaal
Aan algemene reserve toegevoegd
Totaal uitgaven en reserveringen
verschil (afronding)

*

€ 5.000
€ 15.724
€ 10.000
€ 700

€ 516
€ 816

€ 2.660

€ 358.619

€ 365.004

€ 322.035

€ 169.989
€ 36.648
€ 21.751

€ 188.381
€ 42.466
€ 16.547
€ 4.948
€ 516
€ 20.969
€ 21.348
€ 63.470
€ 3.512

€ 152.017
€ 33.878
€ 30.109

€ 358.619

€ 362.157

€ 319.604

€ 358.619
€0

€ 2.847
€ 365.004
-€ 1

€ 2.432
€ 322.036
€1

€ 15.320
€ 22.174
€ 31.265
€ 61.472

€ 24.058
€ 29.256
€ 49.135
€ 1.151

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 2016 waren inkomsten en uitgaven van Stichting Diva Dichtbij goed met elkaar in balans. Ze
waren iets hoger dan begroot. Er werd begroot voor een maximaal aantal van 440 optredens terwijl er 488 werden gerealiseerd. Daarnaast bracht onze aanwezigheid bij de conferentie mondiale
conferentie Creative Aging extra kosten met zich mee, gedekt met extra fondsbijdragen en sponsoring.



Onze afhankelijkheid van vermogensfondsen voor onze reguliere optredens daalde sterk: van 31%
naar 20%. De eigen bijdragen van zorginstellingen steeg sterk.



In 2016 ging 66% van de uitgaven direct naar optredens. Dat is een flink groter deel dan in voorgaande jaren. Voor een deel is de verschuiving toe te rekenen aan het feit dat we met ingang van
2016 ook de trainingskosten voor de actieve Diva’s toerekenen aan de optredens. We beschouwen
die trainingen als absoluut noodzakelijk voor de kwaliteit van de optredens.
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Vooruitblik 2017
In 2017 bestaat Diva Dichtbij 10 jaar. We vioeren ons tweede lustrum met diverse feestelijkheden. Zo
verloten we maandelijks een optreden in een specifieke provincie. Ook gaan we onze eerste cd opnemen, tenminste als onze crowdfundingcampagne hiervoor succesvol verloopt. Verder zijn we van plan
een open dag te organiseren in ons nieuwe kantoor, waar we in maart naar toe hopen te verhuizen.
En in november organiseren we een feestelijke avond voor iedereen die zich betrokken voelt bij Diva
Dichtbij.
In financieel opzicht willen we in 2017 onze afhankelijkheid van vermogensfondsen verder verminderen. Als de groei met aanvragen voor optredens zo doorgaat als in 2016, willen we nog drie nieuwe
Diva’s selecteren, opleiden en toerusten. Ook zullen we kritisch kijken welke stappen we kunnen zetten om de verwerking van de aanvragen op kantoor nog te versoepelenOok gaan we werken aan een
strategisch plan om ons voortbestaan te borgen nadat het programma Waardigheid & Trots zal zijn
afgelopen. Ten slotte gaan we door op de nieuw ingeslagen weg uit 2016 waarin we met presentaties
en workshops onze expertise delen.
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Dank!
Hartelijk dank aan iedereen die ons financieel of met raad en daad bijstond.
Van de volgende vermogensfondsen hebben wij in 2016 steun ontvangen:













VSB-fonds
Fonds Sluyterman van Loo
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting Senioren Ondersteunen Senioren
Stichting Charity Rob Beers
Piusstichting (Regio Noord Holland Noord)
RCOAK
Ars Donandi en SWL fonds
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Fonds DBL
Stg. Drs. C. van Zadelhoff
Pius Stichting














Stichting Arnhemse bijzondere Noden
Stg. Vrienden van St. Joannes de Deo
Stg. A.H.E.M. Philips de Jong fonds
Stg. Anslo’s Hofje en de Eendracht
Stichting de Zaaier
Sint Laurensfonds (Stadsregio Rotterdam)
Stichting Roelvink fonds
Ludovica Stichting
Stichting Hulp na Onderzoek (Amsterdam)
Van Cappellen stichting
Stichting Welzijn Senioren
Anonieme fondsen












Marcel Rabelink
Elisabeth Moulen
Sandra Derksen
Harrie Ligtvoet fotografie
Claudia Kamergorodski fotografie
Mira Ticheler van Alamira
Qreativ
Nuon Foundation
Jumbo Hollak (Zelhem)
Kroese Wevers
alle donateurs en vele anderen

Ook bedanken we:












Hans Schimmel
Martin Schlief
Paulien Steverink
Ger Timmer, Jan Beesems
Frank Limburg
Jacobien van Vugt,
Kees van Schagen
Evert Goverde
Jan Hein Lieber
Joyce Teunissen
Peer Stoop
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Bijlage 1: Optredens 2016
Activiteitencentrum De Roots (Baalderborg Groep)
Allegoeds Groepshotel het Bosgoed
Alzheimer Café Berkelland
Alzheimer Café Lochem
Alzheimer Café Zundert
Beschermd Wonen Bezuidenhout (Cato)
Buurtzorg Veenendaal NoordWest
Centrum voor wonen & zorg Heerma State (Groenhuysen)
Dagbehandeling Carpe Diem (Laurens Thuiszorg)
De Lange Akkers (Curamus)
De Looborch (Zorggroep Charim)
De Vijverhof (Hervormde Stichting Bejaardenzorg Capelle aan de IJssel)
Dependance van woonzorgcentrum De Bolder (Vivium)
ECR Solace (European Care Residences)
Expertise Centrum Neibertilla (Zuid Oost Zorg)
Expertisecentrum Mariahoeve (Florence)
Expertisecentrum Naarderheem (Vivium)
Expertisecentrum Nieuw Graswijk (Interzorg)
Expertisecentrum psychogeriatrie Molenpark (Sevagram)
GGZ Breburg Dongen
GGZ Breburg Etten-Leur
GGZ Breburg Tilburg
Groepswonen Beth San (Marga Klompe)
Groepswonen Hoge Veld (Marga Klompe)
Groepswonen Mariënhof (Marga Klompe)
Groepswonen Scala (Amstelring)
Groepswonen Westerstraat (Amstelring)
Groepswonen Wolbrantskerkweg (Amstelring)
Groepswoning Het Beekdal (Vilente)
Groepswoningen Binnenstad Korte Bellingstraat Hulst (Curamus)
Groepswoningen Sint Jansteen (Curamus)
Herbergier Doetinchem
Herbergier Dussen
Herbergier Elst
Herbergier Gouderak
Herbergier Hellevoetsluis
Herbergier Oldeberkoop
Het Parkhoff (Het Parkhuis)
Het Parkhuis (Het Parkhuis)
Het Polderhuis (Het Parkhuis)
Huis aan de Poel (Brentano)
Huize St. Elisabeth (Stichting Vughterstede)
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Hardenberg
Lunteren
Borculo
Lochem
Zundert
Den Haag
Veenendaal
Roosendaal
Rotterdam
Koewacht
Zeist
Capelle aan den IJssel
Huizen
Heino
Drachten
Den Haag
Naarden
Assen
Heerlen
Dongen
Etten-Leur
Tilburg
Aalten
Aalten
Lichtenvoorde
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Heelsum
Hulst
Sint Jansteen
Doetinchem
Dussen
Elst
Gouderak
Hellevoetsluis
Oldeberkoop
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Amstelveen
Vught
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Kleinschalig Wonen Adriaan Pauw (Zonnehuisgroep Vlaardingen)
Kleinschalig Wonen Antonius (Curamus)
Kleinschalig wonen Binnenrijk (Pleyade)
Kleinschalig Wonen De Amanshoeve
Kleinschalig Wonen De Geuzenveste (Careyn)
Kleinschalig Wonen De Groene Hoven (De Zorgmensen)
Kleinschalig Wonen De Torenhoeve (Careyn)
Kleinschalig Wonen Dierenriem (Careyn)
Kleinschalig wonen Eldenstaete (Pleyade)
Kleinschalig wonen Graaf Florishof (Carinova)
Kleinschalig Wonen Het Flevohuis (Zorggroep Amsterdam Oost)
Kleinschalig Wonen Het Socrateshuis (Dagelijks Leven)
Kleinschalig Wonen Het Ussenhuis (Dagelijks Leven)
Kleinschalig Wonen Hof van Flierbeek (Careaz)
Kleinschalig Wonen Kristal (De Zorgmensen)
Kleinschalig Wonen Liefkenshoek (Stichting Samen Zorgen)
Kleinschalig Wonen Patronaatshof (Careaz)
Kleinschalig Wonen Singelhof (Pieter van Foreest)
Kleinschalig Wonen Vredense Hof (Marga Klompe)
Kleinschalig Wonen WenWearde (Meriant)
Kliniek De Ferleman (Emergis)
Langdurige Zorg Ouderen Triade (Propersona)
Martha Flora Lochem BV (Martha Flora)
National Center for Creative Aging (NCCA)
Parc Gender (Vitalis)
Park Boswijk (Van Neynsel)
Park Zuiderhout
Particulier verpleeghuis de Meerenburgh
Residentie PetrusPark (Vitalis)
Rode Kruis Almelo
Rudolf Steiner Zorg, De Brug (Raphaëlstichting)
Rudolf Steiner Zorghuis, Tobiashuis (Raphaëlstichting)
Seniorenresidentie Ruitersbos
Spaarne Gasthuis
Specialistische zorg - Antonius Binnenweg (Laurens)
Thuishulporganisatie At Home First
Vakantiehotel De Werelt (Het Vakantiebureau.nl)
Verpleeeghuis Hollewal (Omring)
Verpleeghotel Bovenwegen (Warande)
Verpleeghuis Anholt (Interzorg)
Verpleeghuis Antoniushove (Careaz)
Verpleeghuis Buitenveld (Omring)
Verpleeghuis Cornelia (Allevo)
Verpleeghuis De Antonius Hof (Vivium)
Verpleeghuis De Hartkamp (Carinova)
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Vlaardingen
Kloosterzande
Giesbeek
Manderveen
Utrecht
Apeldoorn
Hellevoetsluis
Hellevoetsluis
Arnhem
Deventer
Amsterdam
Apeldoorn
Oss
Lichtenvoorde
Apeldoorn
Heteren
Lichtenvoorde
Maasland
Winterswijk
Jubbega
Terneuzen
Wolfheze
Lochem
Washington, DC, USA
Eindhoven
Vught
Teteringen
Leur
Eindhoven
Almelo
Den Haag
Den Haag
Breda
Hoofddorp
Rotterdam
Huis ter Heide
Lunteren
Den Burg (Texel)
Zeist
Assen
Lichtenvoorde
Julianadorp
Zierikzee
Bussum
Raalte
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Verpleeghuis De Heemsteresch (Zorgaccent)
Verpleeghuis De Hessegracht (Attent Zorg en Behandeling)
Verpleeghuis De Hooge Tuinen (Pieter van Foreest)
Verpleeghuis De Klinker (Amstelring)
Verpleeghuis De Klokkenbelt (Carint Reggeland)
Verpleeghuis De Kreek (Pieter van Foreest)
Verpleeghuis De Molenberg (Marga Klompe)
Verpleeghuis De Open Hof (Zorggroep Amsterdam Oost)
Verpleeghuis De Poort (Amsta)
Verpleeghuis De Rietvinck (Amstelring)
Verpleeghuis De Sterrenlanden (Het Spectrum)
Verpleeghuis De Stichtse Hof (Vivium)
Verpleeghuis De Wellen (Brabant Zorg)
Verpleeghuis Den Es (Azora)
Verpleeghuis Den Ooiman (Sensire)
Verpleeghuis Domus (WelThuis)
Verpleeghuis Drieën-Huysen (Zonnehuisgroep Vlaardingen)
Verpleeghuis Eugeria (Carint Reggeland)
Verpleeghuis Gereia (Zorggroep St. Maarten)
Verpleeghuis Grootenhoek (Careyn)
Verpleeghuis Heemhof (Atlant)
Verpleeghuis Herinckhave (Carint Reggeland)
Verpleeghuis Het Borsthuis (Trivium Meulenbelt Zorg)
Verpleeghuis Het Wiedenbroek (Livio)
Verpleeghuis Hogewey (Vivium)
Verpleeghuis Huize Eykenburg (Stichting Eykenburg)
Verpleeghuis Krönnenzommer (ZorgAccent)
Verpleeghuis La Valence (Envida)
Verpleeghuis Liemerije (Liemerije)
Verpleeghuis Lindendael (Omring)
Verpleeghuis Lückerheide (Meander Groep)
Verpleeghuis Mariaoord (Vivent)
Verpleeghuis Marken Haven (Atlant)
Verpleeghuis Nicolaas (Omring)
Verpleeghuis Oranje Nassau's Oord (Zinzia)
Verpleeghuis Overrhyn (Topaz)
Verpleeghuis Pronsweide (Marga Klompe)
Verpleeghuis Quintus (Respect Zorggroep Scheveningen)
Verpleeghuis Rijckehove (De Zellingen)
Verpleeghuis Rozenholm (Amstelring)
Verpleeghuis Smeetsland (Aafje)
Verpleeghuis Tiendhove (Lelie Zorggroep)
Verpleeghuis Valkenheim (Sevagram)
Verpleeghuis Veste Brakkenstein (Kalorama)
Verpleeghuis Vierackers (ICare)
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Den Ham
Doesburg
Naaldwijk
Amsterdam
Almelo
s-Gravenzande
Groenlo
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Dordrecht
Laren
Oss
Varsseveld
Doetinchem
Zoetermeer
Vlaardingen
Almelo
Oldenzaal
Hellevoetsluis
Apeldoorn
Hengelo
Hengelo
Haaksbergen
Weesp
Den Haag
Hellendoorn
Maastricht
Zevenaar
Hoorn
Kerkrade
Rosmalen
Beekbergen
Lutjebroek
Wageningen
Leiden
Winterswijk
Den Haag
Capelle aan den IJssel
Aalsmeer
Rotterdam
Krimpen aan den IJssel
Valkenburg
Nijmegen
Assen
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Verpleeghuis Weidesteyn (Stichting Treant)
Verpleegunit De Hoenwaard (Het Baken)
Verzorg- verpleeghuis Schiehoven (Aafje)
Verzorgingshuis De Hullen (Interzorg)
Verzorgingshuis Hoppesteijn (Aafje)
Verzorgingshuis Simeon & Anna (Laurens)
Verzorgingshuis Sorghvliet (Omring)
Villa Astra (Stepping Stones)
Waardigheid en Trots
Wijerode, Mondriaan Ouderen
Woon- en zorgcentrum De Den (Vivium)
Wooncentrum Het Dijkhuis
Woonzorgboerderij De Haartse Hoeve (Pantein)
Woonzorgboerderij De Reigershoeve (Stichting Reigershoeve)
Woonzorgcentrum Alphonsus (Savant Zorg)
Woonzorgcentrum Adegeest (Florence)
Woonzorgcentrum Archipel (Zorggroep Almere)
Woonzorgcentrum Belmonte (Brentano)
Woonzorgcentrum Blijdorp (Laurens)
Woonzorgcentrum Bosch en Duin (Respect Zorggroep Scheveningen)
Woonzorgcentrum Broekheurnestede (Livio)
Woonzorgcentrum Buitenveldert (Cordaan)
Woonzorgcentrum Carel van den Oever (Cato)
Woonzorgcentrum Catharinenberg (Amaliazorg)
Woonzorgcentrum Coornhertcentrum (Florence)
Woonzorgcentrum Croonemate (Markenheem)
Woonzorgcentrum De Berkhof (Marga Klompe)
Woonzorgcentrum De Bieslandhof (Pieter van Foreest)
Woonzorgcentrum De Boeg (Cordaan)
Woonzorgcentrum De Bolder (Vivium)
Woonzorgcentrum De Driemaster (Interzorg)
Woonzorgcentrum De Eeuwsels (Savant)
Woonzorgcentrum De Hassinkhof (Marga Klompe)
Woonzorgcentrum De Heikant (De Wever)
Woonzorgcentrum De Hoprank (Interzorg)
Woonzorgcentrum De Hoven (Coloriet)
Woonzorgcentrum De Ingelanden (Axion Continu)
Woonzorgcentrum De Klinkenberg (Vilente)
Woonzorgcentrum De Meent (Charim)
Woonzorgcentrum De Opmaat (Pieter van Foreest)
Woonzorgcentrum De Oude Plataan (Attent Zorg en Behandeling)
Woonzorgcentrum De Pleinen (Vilente)
Woonzorgcentrum De Slingeborgh (Interzorg)
Woonzorgcentrum De Strijp (WZH)
Woonzorgcentrum De Wijde Blik (Interzorg)
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Hoogeveen
Hattem
Rotterdam
Roden
Rotterdam
Rotterdam
Andijk
Apeldoorn
Utrecht
Heerlen
Amsterdam
Bathmen
Beugen
Heemskerk
Helmond
Voorschoten
Almere
Amstelveen
Rotterdam
Den Haag
Enschede
Amsterdam
Den Haag
Oisterwijk
Den Haag
Doetinchem
Winterswijk
Delft
Amsterdam
Huizen
Smilde
Helmond
Beltrum
Tilburg
Peize
Lelystad
Utrecht
Ede
Veenendaal
Monster
Dieren
Ede
Assen
Den Haag
Assen
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Woonzorgcentrum De Zeester (Omring)
Woonzorgcentrum Delfshove (Pieter van Foreest)
Woonzorgcentrum d'Oude Raai (Cordaan)
Woonzorgcentrum Dr. Jenny (Careaz)
Woonzorgcentrum Duinhof (Pieter van Foreest)
Woonzorgcentrum Duinstede (Florence)
Woonzorgcentrum Eben Haëzer (Cordaan)
Woonzorgcentrum Eerdbrand (Archipel)
Woonzorgcentrum Eeshof (Zorggroep Sint Maarten)
Woonzorgcentrum Hagerpoort (Envida)
Woonzorgcentrum Hendrik Kok (Interzorg)
Woonzorgcentrum In het Zomerpark (Cordaan)
Woonzorgcentrum Ittmannshof (Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe)
Woonzorgcentrum J.W. Andriessen (Careaz)
Woonzorgcentrum Kornoeljehof (Interzorg)
Woonzorgcentrum Mariënburg (Beweging 3.0)
Woonzorgcentrum Mastbos (de Breedonk)
Woonzorgcentrum Nieuw Mellens (Noorderbreedte)
Woonzorgcentrum Oranjehof (Lelie Zorggroep)
Woonzorgcentrum Oranjestein (Pro Senectute)
Woonzorgcentrum Rosengaerde
Woonzorgcentrum Seewende (Het Baken)
Woonzorgcentrum Sint Joseph (Beweging 3.0)
Woonzorgcentrum St. Barbara (Vilente)
Woonzorgcentrum St. Carolus (Hilverzorg)
Woonzorgcentrum St. Elisabeth (Attent Zorg en Behandeling)
Woonzorgcentrum Ter Weel (Ter Weel)
Woonzorgcentrum Theodotion (Amaris)
Woonzorgcentrum Theresia (Stichting Vughterstede)
Woonzorgcentrum Torendael (Vivium)
Woonzorgcentrum Triangel (Pieter van Foreest)
Woonzorgcentrum Veenhage (Pieter van Foreest)
Woonzorgcentrum Vizier (Zorggroep Almere)
Woonzorgcentrum Waalstaete (Pleyade)
Woonzorgcentrum Weidevogelhof (Pieter van Foreest)
Woonzorgcomplex Diemzicht (Liemerije)
WZB Centrum Flecke (Patyna)
WZC De Drie Hoven (Amstelring)
WZC en Verpleeghuis De Blaauwe Hoeve (Curamus)
WZH Oosterheem (WZH)
Zonnehof Bovenkerk (Zonnehuisgroep Amstelland)
Zonnehuis Westwijk (Zonnehuisgroep Amstelland)
Zorg- en Servicecentrum het Zonnehuis (Zonnehuisgroep IJssel-Vecht)
Zorgcentrum Appelgaard (Envida)
Zorgcentrum Beth Shalom (Cordaan)
Jaarverslag Diva Dichtbij 2016

Den Helder
Delft
Amsterdam
Dinxperlo
Ter Heijde aan Zee
Wassenaar
Amsterdam
Eindhoven
Tubbergen
Maastricht
Rolde
Nieuw-Vennep
Nunspeet
Borculo
Vries
Soest
Breda
Leeuwarden
Rotterdam
Doorn
Dalfsen
Nunspeet
Achterveld
Ede
Hilversum
Doesburg
Krabbendijke
Laren
Vught
Amsterdam
De Lier
Nootdorp
Almere
Arnhem
Pijnacker
Didam
Joure
Amsterdam
Hulst
Zoetermeer
Amstelveen
Amstelveen
Zwolle
Margraten
Amsterdam
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Zorgcentrum Crimpenersteyn (De Zellingen)
Zorgcentrum Croonenhoff (Envida)
Zorgcentrum de Kasteelhof (Zorggroep Maas en Waal)
Zorgcentrum De Molenhof (SVRZ Zorgt in Zeeland)
Zorgcentrum De Rozenhoek (Careyn)
Zorgcentrum De Twee Bruggen (Aafje)
Zorgcentrum De Vijf Havens (Aafje)
Zorgcentrum Dr. Ackenshuis (Sevagram)
Zorgcentrum Elfershof (Sevagram)
Zorgcentrum Fonterhof (Sevagram)
Zorgcentrum Johanneshove (Vivium)
Zorgcentrum Langedael (Sevagram)
Zorgcentrum Lisidunahof (Beweging 3.0)
Zorgcentrum Oosterbeemd (Sevagram)
Zorgcentrum Op 't Hoogveld (Pantein)
Zorgcentrum Oranjehof (Sevagram)
Zorgcentrum Oversingel (Vivium)
Zorgcentrum Panhuys (Sevagram)
Zorgcentrum Pius (Cicero)
Zorgcentrum Regenboog (Sevagram)
Zorgcentrum Rhederhof (Attent Zorg en Behandeling)
Zorgcentrum Talma het Dok (Talma Urk)
Zorgcentrum Ter Eyck (Sevagram)
Zorgcentrum Tobias (Sevagram)
Zorgcentrum Waelwick (Zorggroep Maas en Waal)
Zorgcomplex Voltawerk (Zuid Oost Zorg)
Zorgvilla Den Deijl (Claris Zorggroep)

Krimpen aan den IJssel
Maastricht
Druten
Zaamslag
Hellevoetsluis
Rotterdam
Rotterdam
Gulpen
Heerlen
Berg en Terblijt
Laren
Vaals
Leusden
Valkenburg
Sint Anthonis
Heerlen
Weesp
Hulsberg
Hoensbroek
Heerlen
Rheden
Urk
Heerlen
Heerlen
Ewijk
Gorredijk
Wassenaar

Overige optredens
Optredens in familieverband, 12 keer
Uitvaarten, 3 keer

Workshops
StudieArena
SAK / Gruitpoort
Conservatorium Maastricht
Verpleeghuis Hogewey (Vivium)
Woonzorgcentrum De Bolder (Vivium)
Philadelphia Zorg
Verpleeghuis De Antonius Hof (Vivium)
Pieter van Foreest
Verpleeghuis De Stichtse Hof (Vivium)
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Ede
Doetinchem
Maastricht
Weesp
Huizen
Amersfoort
Bussum
Delft
Laren
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Presenataties op congressen, symposia e.d.
Mijn Hoofd/Stichting Happy Motion (Pim Giel)
StudieArena
Alzheimer Nederland
Verpleeghuis Hogewey (Vivium)
Philadelphia Zorg
Intrakoop
National Center for Creative Aging (NCCA)
Soroptimisten Achterhoek
Saxenburgh Groep
Inner Wheel Arnhem IJssel-Rijn
Last Lecture Deluxe Niels Schuddeboom
Lionsclub Rheden
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Amstelveen
Ede
Amersfoort
Weesp
Amersfoort
Waardenburg
Washington, DC, USA
Lichtenvoorde
Hardenberg
Rozendaal
Amersfoort
Velp
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Bijlage 2: Bestuur, directie en artiesten
Bestuur
Het bestuur van Stichting Diva Dichtbij bestond in 2016 uit:







Gerdien Heerink, voorzitter (tot juli 2016)
Petra van der Linden – Brussen, voorzitter (vanaf juli 2016)
Margo Lennaerts, secretaris
Gerard Wildeboer, penningmeester
Hetty Top
Tom Zewald

Directie
Pieternel van Amelsvoort

Diva's en Divo's














Anjo van Hemert
Anneke van Meurs (vanaf maart 2016)
Carla Oudshoorn
Isabella Scholte (vanaf september 2016)
Ivette van Laar (tot juni 2016)
Jan Willem Baljet (vanaf september 2016)
Kim Savelsbergh
Leonie van der Wal
Marianne van Houten
Martine Salomons
Paul Walthaus
Pieternel van Amelsvoort
Sofie Habets (vanaf november 2016)
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