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Samenvatting
Na een ‘Vliegende start’ in 2008 was het ‘Alle hens aan dek’ in 2009. Het jaar daarna, in 2010 dus, zetten we de
organisatie op de rails. En in het verslagjaar 2011 raakten we echt goed op stoom. We verzorgden 207 optredens,
50% méér dan in 2010, en bereikten daarmee ongeveer 7.500 mensen.
Dat de Diva-trein op stoom kón komen, was te
danken aan de betere structurering van de
organisatie, waar we in 2010 veel energie in
staken. Om verdere groei in de toekomst
gestroomlijnd te laten verlopen, hebben we in de
loop van 2011 een relatiebeheersysteem
aangeschaft, dat ook de planning en de productie
van onze optredens ondersteunt.
Onze groei maakte dat we meer Diva's nodig
hadden. Daarvoor plaatsten we, voor het eerst in
onze geschiedenis, een advertentie. We kregen enorm veel reacties, maar slechts weinig kandidaten bleken
geschikt. ‘Diva Dichtbij’ is en blijft een vak apart. Slechts één kandidaat rondde de interne opleiding af. Zodoende
hadden we aan het eind van 2011 zes Diva’s en één Divo.
In 2011 startten we ook het project ‘Samen DivaDaalders Sparen’, waarmee we bewoners en hun omgeving de
mogelijkheid geven samen voor een optreden van Diva Dichtbij te sparen. Dit pilotproject is voor ons een eerste
stap in de richting van een ander financieringsmodel. Een ander belangrijk aspect van het project is dat het samen
sparen bewoners en familieleden weer eigen regie geeft over culturele activiteiten in een verpleeghuis.
Opnieuw kregen we veel media-aandacht in 2011. Zo waren we in het nieuws met een nominatie voor een Libelle
Ster, werden er uitgebreide radioportretten uitgezonden, verschenen er artikelen in vakmedia en regionale
dagbladen en kwamen we meermalen in beeld via Graafschap TV.
We kwamen in contact met het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC), waarmee we samenwerken voor het
project Samen DivaDaalders sparen. Daarnaast onderhielden we contact met verwante initiatieven en vonden we
een aantal nieuwe sponsoren die ons met verschillende diensten ondersteunden.
Financieel is 2011 goed verlopen. Met ongeveer even veel middelen van vermogensfondsen wisten we anderhalf
keer zoveel optredens te realiseren.
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Wat vooraf ging
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.
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Doelstellingen
Ook in 2011 was onze hoofddoelstelling: het verzorgen van optredens voor mensen die zelf niet meer naar een
theater of concertzaal kunnen gaan. Dankzij de inspanningen van 2010 konden we in 2011 starten met een solide
organisatiestructuur, zodat we ons weer volledig op de inhoud en de groei konden richten. Daarbij formuleerden
we een aantal specifieke doelstellingen:
•
•
•
•

hervatten van de groei, met 50%: van 138 naar 200 in 2011;
selecteren en opleiden van nieuwe Diva’s en verder verbeteren van de kwaliteit van de optredens;
uitwerken van een spaarsysteem;
actief benaderen van de pers om meer bekendheid te genereren over ons werk en de effecten ervan voor
langdurig zieken;
• verkennen van geschiktheid van het Diva Dichtbij concept voor mensen met een psychiatrische achtergrond of
een verstandelijke beperking.
We zijn er trots op dat we deze doelstellingen vrijwel volledig wisten te realiseren.
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Activiteiten en resultaten
Optredens voor 7.500 mensen
De aanvragen voor optredens bleven het hele jaar door binnenstromen. Begin oktober was de doelstelling van 200
optredens al bereikt, zonder actieve werving. De beschikbare budgetten waren op dat moment vergeven (VSB
fonds, Rabobank Foundation, Stichting Sluyterman van Loo, RCOAK, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting,
Stichting Het Vierkerkenhuis, Hélène de Montigny Stichting, W.J.O. de Vries fonds + Ars Donandi, Joyce Tol Fonds,
Ludovica Stichting en twee anonieme fondsen). Uiteindelijk verzorgden we 207 optredens, waarvan een aantal
tegen directe kosten en een deel tegen een gereduceerd tarief. Dit betekende een groei van 50% ten opzichte van
2010. We zijn blij en trots dat we in 2011 ongeveer 7.500 mensen hebben kunnen bereiken met onze optredens.

Meer doelgroepen
Bij de start van Diva Dichtbij richtten we ons in het bijzonder op mensen met somatische aandoeningen. In de loop
van de jaren zijn daar mensen met een psychogeriatrische aandoening bijgekomen. De helft van onze optredens in
2011 was voor deze laatste doelgroep, een kwart voor gecombineerde groepen van mensen met somatische en/of
psychogeriatrische aandoeningen. Slechts een achtste deel van onze optredens was nog voor groepen met
uitsluitend somatische aandoeningen. Het lijkt erop dat er voor deze doelgroep minder aandacht is of dat er
minder budget voor beschikbaar is. Tegelijkertijd merken wij dat de volwaardigheid van onze optredens juist
mensen met een somatische aandoening enorm doet genieten. Vaak vragen ze of we terug willen komen.

In 2011 traden we ook verschillende keren op voor ouderen met een psychiatrische achtergrond of een
verstandelijke beperking. Het was opvallend hoe ook hier de optredens werden gewaardeerd. Wel merkten we dat
het van de Diva's iets anders (iets meer) vraagt dan bij de optredens voor de gebruikelijke doelgroepen. We
hebben op basis van onze ervaringen een projectplan geschreven om in 2012 ook de genoemde nieuwe
doelgroepen 'op maat' te kunnen bedienen.
Ook dit jaar verzorgden we incidenteel optredens in familieverband, voor revalidatieafdelingen, voor
vakantieverblijven voor zieken en bij een begrafenis. Het aantal optredens voor symposia en congressen daalde
ten opzichte van 2010 licht. Een volledig overzicht van alle optredens is opgenomen in Bijlage 1.
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Grote herhalingsvraag
De 'herhalingsvraag' is groot. Meerdere verpleeghuizen hebben een soort abonnement op onze optredens,
variërend van een jaarlijks optreden op een vaste datum tot tien optredens per jaar. In een aantal huizen treedt
één van onze Diva's vier, vijf of zes keer
op voor dezelfde bewonersgroep. Daar
is Diva Dichtbij inmiddels onderdeel van
de cultuur. Andere huizen verdelen de
optredens zo dat elke bewoner eenmaal
per jaar een Diva ontmoet. Zeker in de
huizen waar we vaker komen, hebben
onze optredens een positieve invloed
op de algehele sfeer. We horen
regelmatig dat bewoners vragen
wanneer we terugkomen en dat ze zich
verheugen op onze komst. Deze
voorpret maakt de optredens nog
feestelijker.

Medewerkers inspireren
Het is voor ons een uitdaging om de medewerkers van de plekken waar we komen te inspireren, zodat ze onze
manier van werken ook in hun eigen bejegening, werkhouding en interactie gaan toepassen. We zien dit veel
gebeuren. De verbetering van de leefbaarheid in verpleeghuizen is dan ook een extra meerwaarde. We richten ons
hier niet expliciet op, maar het is voor ons een groot compliment dat er dankzij ons soms iets ongemerkt verandert
zonder dat wij dat expliciet benoemen of dat er een duur veranderingstraject bij komt kijken.

Training, intervisie en coaching
Steeds opnieuw merken we dat het werk van Diva Dichtbij een vak apart is, een vak ook dat nog verder ontwikkeld
kan en moet worden. Naarmate we vaker op dezelfde plek terugkomen, zien we ook dat de verwachtingen van de
optredens groeien. Dat is nog een extra reden om te blijven werken aan de ontwikkeling van ons vak en onze
benadering van mensen nog verder te nuanceren.
Een belangrijk aandachtspunt bij de training van onze Diva's is de vaardigheid om in alle mogelijke
omstandigheden vanuit oprechte aandacht voor de mensen in het publiek, de aansluiting met hen te vinden en
bijzondere, rakende momenten te creëren. Omdat de situaties waarin de Diva’s terechtkomen enorm kunnen
variëren, vergt dit een grote sensitiviteit en flexibiliteit. Tegelijkertijd trainen we onze Diva's in het omgaan met
eigen grenzen, met ‘theaterwetten’ en met het creëren van de juiste uitgangssituatie ter plaatse. Elke Diva heeft
een individueel ontwikkelplan, waar in de trainingen en coachings steeds aan wordt gewerkt.
In 2011 was er één gezamenlijke trainingsdag, onder leiding van Linde Löbert, en één gemeenschappelijke
intervisiedag. Tijdens de intervisiedag verzorgde Aly Wolsink een inleiding over de theoretische achtergronden van
verschillende vormen van dementie en niet-aangeboren hersenletsel. In aanvulling op de gezamenlijke training
coachte Linde Löbert elke Diva twee keer tijdens een optreden.

Nieuwe Diva’s en repertoire
We hadden twee of drie nieuwe Diva’s nodig om onze groei-ambitie te realiseren. Het bleek niet eenvoudig
geschikte Diva's te vinden. Een Diva moet de kwaliteiten van een artiest hebben, een mooie en technisch goed
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beheerste stem en een podiumpersoonlijkheid die iedereen in de ruimte weet te boeien. Tegelijkertijd moet een
Diva Dichtbij zeer empathisch zijn en van heel dichtbij genuanceerd non-verbaal contact kunnen maken. Daarbij
komt het eropaan iemand te prikkelen zonder grenzen te overschrijden. Dit totaal aan kwaliteiten vergt een
zeldzame combinatie van talenten.
Het kostte in 2011 dan ook een forse inspanning om ons Diva-team uit te breiden. Eén van de nieuwe Diva's is Anjo
de Bruin. Ze is vanaf maart, na afronding van haar interne opleiding, aan de slag. In die maand plaatsten we voor
het eerst een advertentie bij het Theater Instituut Nederland en in de in Volkskrant, Trouw en Parool. Dit leverde
ongeveer zestig reacties op. Na beluistering van alle geluidsopnamen nodigden we 12 mensen uit voor een auditie.
Drie daarvan gingen door naar de tweede ronde waarvan er uiteindelijk slechts één overbleef: Saskia van
Engeland. Zij werkt sinds eind september zelfstandig
als Diva Dichtbij. Haar achtergrond in de jazzmuziek
was aanleiding om op zoek te gaan naar een pianist
die begeleidingsbanden voor dit muziekgenre in kan
spelen. We waren enorm verheugd dat Bert van den
Brink dit wilde doen. Hij heeft inmiddels behoorlijk
wat liedjes met eeuwigheidswaarde voor ons
vastgelegd!
Met het oog op de nog steeds krappe bezetting
hebben we in oktober zes kandidaten die zich
spontaan aan hadden gemeld, uitgenodigd voor een
auditie. Twee daarvan zijn geselecteerd: Paul
Walthaus en Martine Salomons. Na hun opleiding
zullen ze begin 2012 het team van Diva’s komen
versterken. Omdat er bij de spontane aanmeldingen
relatief veel meer geschikte kandidaten zijn, hopen
we dat we die aanmeldingen blijven krijgen zodat het
aantal Diva's organisch mee kan groeien met de vraag
naar optredens. Mocht dit toch niet voldoende
kandidaten opleveren, dan zullen we alsnog een extra
investering moeten doen om geschikte kandidaten te
vinden.

Workshop voor koren
Via Servicepunt Amateurkunst (SAK) Achterhoek
kregen we het verzoek een workshop te verzorgen
voor drie koren die aan een project deelnamen
waarbij ze zouden gaan optreden in huiskamers van
verpleeghuizen. Pieternel van Amelsvoort werkte een
avond met deze koren aan vaardigheden op het
gebied van non-verbaal contact maken en het zingen
voor de specifieke doelgroep. Het werd een bijzonder
inspirerende ervaring voor alle betrokkenen, die een
vervolg zal krijgen in 2012 wanneer de koren
daadwerkelijk gaan optreden in verpleeghuizen.
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Achter de schermen
Het nieuwe bestuur, dat in 2010 aantrad, was in 2011 goed ingewerkt en op elkaar ingespeeld. Elk bestuurslid zet
zich actief in voor de specifieke aandachtpunten in zijn/haar portefeuille. De bestuursleden verzetten een berg
werk en verhogen het professionele niveau van de organisatie van Diva Dichtbij.

Structuur en overzicht op het bureau
In januari droeg vrijwilliger Marion Woerlee haar werk rond productie, planning en secretariële ondersteuning
over aan Alies Helmink-Minkhorst, een betaalde kracht. De overdracht verliep soepel. Marion had alle
terugkerende werkzaamheden beschreven in procedures en een overzichtelijk systeem opgezet waarin alle
handelingen rond een optreden kunnen worden beheerd. Ze was tevens bereid Alies in te werken.

Ingebruikname relatiebeheersysteem
Door de groei van het aantal optredens ontstond er in de loop van het jaar behoefte aan een
relatiebeheersysteem om alle handelingen rond optredens te kunnen bewaken en om de gegevens van onze
relaties te beheren. We hebben gekozen
voor eTapestry, een systeem dat is
toegespitst op goede doelen. De
implementatie ervan bleek behoorlijk
gecompliceerd. In de loop van 2012 gaan
we het systeem, dat nog meer
toepassingsmogelijkheden heeft, voor
steeds meer facetten van ons werk
gebruiken.

Samenwerking niet opportuun
Het uitbreiden van samenwerking met
andere partijen heeft in 2011 geen
prioriteit gehad. In de samenwerking met
verwante initiatieven merken we dat zij
erg druk zijn met de ontwikkeling van de
eigen activiteiten en alle energie nodig
hebben om overeind te blijven.
Samenwerking leverde ons daardoor
minder kansen op dan we hadden
verwacht. In 2012 zullen we deze
samenwerkingen daarom op een wat lager
pitje voortzetten.
Wel is het goede contact met
brancheorganisatie ActiZ voortgezet.
Daarnaast werken we in het project
DivaDaalders samen met het Landelijk
Overleg Cliëntenraden (LOC).
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Op zoek naar een nieuwe financieringsstructuur
Diva Dichtbij is nog sterk afhankelijk van de financiële steun van fondsen. We streven ernaar die afhankelijkheid te
verminderen. In dat kader hebben we in 2011 het project ‘Samen DivaDaalders Sparen’ opgezet, en zo de eerste
stap gezet op weg naar een nieuwe financiële basis voor onze activiteiten.

Zelf betalen, zelf kiezen
In september is het project ‘Samen DivaDaalders sparen’ van start gegaan. De doelstellingen van dit project zijn:
• vergroten van de betrokkenheid van verpleeghuisbewoners bij het culturele aanbod;
• onderzoeken van het draagvlak voor een spaarsysteem om dit cultureel aanbod te financieren.
Het project is mogelijk dankzij bijdragen van fonds Sluyterman van Loo, RCOAK en een anoniem fonds. Voor de
uitvoering ervan werd Jo-Ann Gerritsen aangenomen.
Het idee achter het project is het omkeren van het initiatief rond het culturele aanbod in een verpleeg- of
zorgcentrum. Dat leggen we bij de bewoners en hun naasten: zelf kiezen, zelf betalen en samen genieten.
Tegelijkertijd versterken wij hiermee de band tussen de bewoner en zijn omgeving. In het algemeen geeft het een
meerwaarde om samen met een dierbare van kunst te genieten. In een verpleegsituatie is die meerwaarde nog
groter.

Pilot DivaDaalders
We selecteerden vier verpleeghuizen voor een pilot met Samen DivaDaalders sparen. Bij deze huizen verzorgden
we in de periode oktober/november een optreden waarbij ook de familie van harte welkom was. Tijdens deze
optredens lichtten we het concept van de DivaDaalders toe. We deelden ansichtkaarten uit waarmee familie en
vrienden om een bijdrage voor een optreden kon worden gevraagd, bijvoorbeeld in plaats van een kerstcadeau.
We plaatsten spaarpuzzels met dezelfde afbeelding als op de ansichtkaarten. De spaarpuzzels werden kosteloos
beschikbaar gesteld door Weevers Grafimedia. De opleiding Prakticon leverde tafelezeltjes om de puzzels op te
plaatsen. Steeds wanneer er een bedrag binnenkomt voor de actie, worden er puzzelstukjes 'gelegd' waardoor de
foto langzaam compleet wordt. Na vier maanden, of zodra de puzzel klaar is, wordt de stand opgemaakt. Wanneer
een vooraf afgesproken minimumbedrag is gespaard, kan er een optreden van Diva Dichtbij worden gepland.
Tijdens de pilot staan fondsen garant voor
het streefbedrag. Bij spaarprojecten buiten
de pilot, wordt er een lokale sponsor of
serviceclub gezocht die garant wil staan voor
de financiering van het optreden.

Eerste resultaten
Op het moment van schrijven van dit
jaarverslag is de spaarperiode op de helft. Er
blijken grote verschillen tussen de vier
locaties. Zo is in één huis (Gulden Huis van
Florence in Den Haag) al bijna het bedrag
voor twee optredens gehaald. Dat is te
danken aan een zeer actieve inzet, die er
bijvoorbeeld toe leidde dat de opbrengst van
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verhuur van kraampjes van de kerstmarkt werd gedoneerd en er een bijdrage kwam vanuit het
tweedehandswinkeltje in het huis. Bewoners verstuurden, tijdens een activiteit, ansichtkaarten aan hun dierbaren
en ook dat leverde donaties op. Op een andere locatie is nog geen enkele toezegging ontvangen. Dat betreft een
particuliere woonzorgvilla waar de afstand tussen de dementerende bewoners en hun naasten relatief groot is.
Inmiddels komen er op enkele andere locaties spaaracties op gang, vaak doordat familieleden of
activiteitenbegeleiders ons benaderen. Ook komen er andere initiatieven van de grond, zoals een plaatselijk
wandelclubje dat meespaart door wekelijks een bedragje in een stapperspot te storten. In de regio Doetinchem is
er veel aandacht van de pers geweest voor de DivaDaalders acties. Dat lijkt van groot belang om er een succes van
te maken.
Helaas ging één initiatief, van drie families, niet door omdat het verpleeghuis niet mee wilde werken. Dit huis gaf
aan dat het liever zelf beslist over het activiteitenaanbod en dat men beducht is voor negatieve publiciteit
vanwege het feit dat het huis het initiatief en de financiering uit handen geeft. Deze domper kwam voor ons, en
voor de betrokken families, totaal onverwacht.
In de loop van 2012 zullen we het DivaDaalders-project afsluiten en evalueren.

Andere wegen
We hebben een start gemaakt met het opstellen van een breder financieringsplan. In 2012 zullen we dit verder
uitwerken. Sponsoren, donateurs en vrijwilligers spelen een grote rol in dit financieringsplan. Dankzij onze groei en
de daarmee gepaard gaande naamsbekendheid wordt het namelijk gemakkelijker sponsoren en donateurs te
vinden. Zo namen de donaties in 2011 zonder extra inspanning al met bijna 30% toe. Samen met de opbrengst van
‘Samen DivaDaalders Sparen’ is het donatiebedrag zelfs bijna verdubbeld ten opzichte van 2010.
We verwachten dat we met een actieve inzet de donaties verder kunnen laten toenemen in 2012. De viering van
ons eerste lustrum biedt daar nog extra aanknopingspunten voor. En naarmate we groeien, zijn er ook meer
afgeronde klussen beschikbaar voor vrijwilligers.
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Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren!
Opnieuw hebben veel mensen en bedrijven zich in 2011 ingezet voor Diva Dichtbij. De meesten deden dat
onbezoldigd, anderen boden grote kortingspercentages op de normale prijzen. De vrijwilligers en 'in natura'sponsoren worden steeds belangrijker voor Diva Dichtbij.
• Tekstschrijver Jan Beesems was de vrijwilliger van het jaar 2011. Hij stelde zijn diensten, net als in 2010 en
2009, het hele jaar gratis ter beschikking. Hij bleef actief meedenken over onze communicatie naar buiten,
schreef de teksten voor onze nieuwe website, beheerde de website en schreef of redigeerde vrijwel al onze
overige teksten. Door zijn grote betrokkenheid ging er vrijwel geen week voorbij zonder dat er contact met
hem was. Dit was van grote waarde voor Diva
Dichtbij in 2011.
• Martin Schlief nam eind september het beheer
en de optimalisering van ons computernetwerk
over van Hans Adamse. We kampten al ruim
een jaar met een niet goed werkend
computernetwerk, waardoor we aan efficiency
verloren. We vonden in Martin Schlief een
toegewijd vrijwilliger die vanaf oktober tot het
eind van het jaar iedere week een dag bij ons
aan het werk was op zoek naar de oorzaken van
de trammelant. Steeds deed hij kleine stapjes
voorwaarts en het lijkt erop dat het in begin
2012 definitief op orde zal komen. Daarna zal
Martin het netwerk blijven beheren.
• Sander van Riel meldde zich als vrijwilliger om
een overzichtelijke catalogus van alle
geluidsbanden samen te stellen. Met het
toenemen van het aantal Diva’s en het aantal
begeleidingsbanden werd het opzoeken van
begeleidingsbanden namelijk steeds
onoverzichtelijker. In de loop van 2012 zal
Sander de klus afronden. We beschikken dan
over een eigen muziekbibliotheek waar onze
Diva’s op in kunnen loggen om banden op te
zoeken en te downloaden.
• Via M8erhoek vonden we in 2011 drie bedrijven
in de Achterhoek die het werk van Diva Dichtbij
willen steunen.
• Frontis Communicatiebureau ondersteunt
Diva Dichtbij sinds september 2011 op
meerdere manieren, onder meer via een
relatiegeschenkenactie en bij het opzetten
12
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van een sponsorbeleid, online en offline. Verder adviseert Frontis op het gebied van online marketing.
• Weevers Grafimedia maakte voor het project ‘Samen DivaDaalders Sparen’ kosteloos spaarpuzzels van
slijtvast kunststof.
• Prakticon maakte in ruil voor een slagroomtaart een hele serie tafelezeltjes om de spaarpuzzels op te
plaatsen.
• Marion Woerlee zette zich in 2011 belangeloos in om alle werkzaamheden rond planning, productie en
secretariële ondersteuning van Diva Dichtbij over te dragen aan Alies Helmink-Minkhorst. Corien van Vliet
maakte overzichten van onze optredens. En Aly Wolsink verzorgde tijdens de intervisiedag van de Diva’s
kosteloos een inleiding.
• Martijn Thierry was ook dit jaar weer beschikbaar om ons strategisch ontwikkelingsproces te ondersteunen.
Frank Limburg maakte onze jaarrekening voor de derde keer. Bij Jan Hein Lieber konden we voor het tweede
jaar terecht voor juridisch advies. Ook Bijlsma Audio Produkties bleef zich voor ons inzetten. Bijlsma monteert
de geluidsbanden voor onze optredens tegen een sterk gereduceerd tarief. Harrie Ligtvoet maakte in 2011 net
als in 2010 tegen een sterk gereduceerd tarief foto’s voor Diva Dichtbij en Sandra Derksen verleende korting op
haar ontwerpen voor Diva Dichtbij. Ook Calimex (geluidsapparatuur) en VisualWeb (bouw & onderhoud
website) zetten hun sponsoring voort, net als de Therapeutenwinkel. Dankzij Nico Mul kon Gaudia Schillings ook
in 2011 steeds haar bestemming bereiken. Hij is haar vaste, vrijwillige chauffeur. We ontvingen een bureaustoel
van de gemeente Amsterdam, een computer van Blackbaud en software van Microsoft.
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Publiciteit
Nadat we ons in 2010 bewust wat op de achtergrond hadden gehouden, hebben we in 2011 weer de publiciteit
gezocht. Mede als gevolg daarvan bleven de aanvragen voor optredens binnenstromen en hadden we, als er
financiering voor was geweest, nóg meer mensen met onze optredens kunnen bereiken.

Website vernieuwd
Onze website onderging in 2011 een metamorfose. Grafisch ontwerpster Sandra Derksen toonde zich een waardig
opvolger van Aad van den Berg, die twee jaar geleden overleed. Sandra toverde een nieuw uiterlijk voor onze
website, vol levendigheid en kleur. Ook aan de achterkant is de site aangepakt. Daardoor sluit de site nu aan op
ons nieuwe relatiebeheersysteem en hoeven we de gegevens die mensen op de website-formulieren invullen niet
meer over te typen.

Nominatie Libelle ster
Het jaar begon direct goed met een nominatie voor een Libelle ster. We bleven er het hele jaar reacties op
ontvangen. Ook kwamen er aanvragen voor optredens uit voort. Het mooiste voorbeeld hiervan was de dochter
die ons op een vrijdag belde, kort nadat de Libelle met onze nominatie verschenen was. Haar moeder zou die
dinsdag jarig zijn, haar vader was terminaal ziek. Het zou hun laatste verjaardag samen worden. Anja Blom is er op
die dinsdag naar toe gegaan en bezorgde hen een onvergetelijke middag.

Op radio en televisie
In 2011 zijn er twee uitgebreide radioportretten van Diva Dichtbij uitgezonden, de eerste bij het Platenparadijs bij
Radio RKK en later bij Radio Kerken van Keistad (Amersfoort). Ook waren er items over Diva Dichtbij bij Radio
Gelderland en Radio Optimaal FM. Graafschap TV besteedde in 2011 twee keer aandacht aan Diva Dichtbij.

Regelmatig in de krant
In vele regionale bladen verschenen artikelen over Diva Dichtbij. En verschillende dagbladen plaatsten een
uitgebreid achtergrondartikel over Diva Dichtbij, onder meer De Gelderlander, Het Dagblad van het Noorden en
het AD editie Utrecht. In het maandblad AS voor de Activiteiten Sector verscheen een achtergrondartikel over Diva
Dichtbij. Een prijsvraag in het Bennekoms Weekblad werd gewonnen door iemand die optredens van Diva Dichtbij
in de plaatselijke verpleeghuizen mogelijk wilde maken. Dit leidde tot een optreden in de Halderhof en de
Breukelderhof. En dat leidde weer tot nieuwe publiciteit.

Internet
Verschillende websites, waaronder Innovatiekring Dementie, hebben inmiddels een vermelding van Diva Dichtbij
opgenomen. Op de website van dementiezorg verscheen een artikel met de resultaten van het onderzoek van de
Universiteit Utrecht uit 2010. In het webmagazine voor levensverdieping en verandering van Loge21 werd een
uitgebreid interview met initiatiefneemster Pieternel van Amelsvoort geplaatst.
Een actueel overzicht van de media-aandacht voor Diva Dichtbij is te vinden op divadichtbij.nl/media.
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Financiën
Inkomsten en uitgaven
2011
(207 optredens)

2010
(138 optredens)

De inkomsten:
Vergoedingen voor optredens

€ 54.581

€ 35.945

Subsidies van vermogensfondsen voor optredens

€ 59.544

€ 84.250

Donaties, sponsoring, vrijwilligerswerk & overige opbrengsten*

€ 20.977

€ 36.332

Subsidies van vermogensfondsen voor professionele kwaliteit

€ 19.100

Inkomsten Samen DivaDaalders Sparen

€ 29.519

Uit reserveringen opgenomen

€ 30.828

Totaal

€ 214.549

€ 156.527

Productie, gage en reiskosten, apparatuur, banden en kostuums

€ 96.127

€ 54.615

Professionele kwaliteit: werving en training Diva’s

€ 21.010

€ 6.592

Ontwikkeling Samen DivaDaalders sparen

€ 16.978

€

Communicatie en PR

€ 20.403

€ 19.328

Algemene kosten

€ 34.059

€ 27.094

€ 188.577

€ 108.211

Aan algemene reserve toegevoegd

€ 7.772

€ 6.539

Reserveringen komend jaar (doorlopende projecten)

€ 18.200

€ 41.776

€ 214.549

€ 156.526

De uitgaven en reserveringen:

Totaal

Totaal uitgaven en reserveringen

582

* In dit jaarverslag is de waarde van in natura ontvangen diensten in deze post opgenomen, zowel in het bedrag
van 2011 als in dat van 2010. In het jaarverslag over 2010 werden deze diensten nog niet meegerekend in het inkomstentotaal.

Meer inkomsten uit optredens
In 2011 hebben we met ongeveer even veel middelen van vermogensfondsen anderhalf keer zoveel optredens
gedaan als in 2010. Dit was vooral mogelijk doordat we als organisatie de vruchten konden plukken van de
professionaliseringsslag die we 2010 maakten. Hierdoor stegen de algemene kosten en de kosten voor
communicatie en PR maar licht, terwijl er wel veel aandacht voor ons was in de media en het kantoor op rolletjes
liep.
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De gemiddelde eigen bijdrage voor de optredens ging iets omhoog. Er werden weliswaar minder optredens
verkocht tegen directe kosten maar de eigen bijdrage van gesubsidieerde optredens steeg en dat maakte het
verschil bijna goed.
De directe kosten voor de optredens stegen. De oorzaak is dat de Diva's een deel van 2010 nog voor een halve
gage werkten. In 2011 was dat niet meer nodig. De directe kosten zijn ook gestegen door een verhoging van het
btw-tarief. In juli 2011 kwamen onze Diva's van het 6% in het 19% btw-tarief terecht. De extra kosten hiervan zijn
gedeeltelijk door de Diva’s zelf gedragen, zij declareerden een lagere gage. Een deel moest echter door Diva
Dichtbij worden opgevangen. Aangezien Diva Dichtbij zelf niet btw-plichtig is, leidde dit tot een hogere kostprijs
van onze optredens.
We hebben de productie verder geprofessionaliseerd en we hebben in 2011 voor ieder optreden een contract
opgemaakt. Daarnaast is er een grotere inspanning geleverd om gelden te werven, zowel bij fondsen als
particuliere donateurs en sponsoren.
Aan de opbrengstkant is het bedrag aan donaties flink gestegen, € 2.648 naar € 4.505. De post vrijwilligerswerk
pakt lager uit. Dit komt door het wegvallen van het vrijwilligerswerk van Marion Woerlee die in 2010 de volledige
planning en productie voor haar rekening nam en doordat de ondersteuning van Redactieprofs (ruim € 16.000,-)
wegviel. Deze werd gelukkig in iets afgeslankte vorm voortgezet door Jan Beesems.

Professionele kwaliteit
Aan professionele kwaliteit (werving en training van onze Diva’s) is in 2011 aanzienlijk meer uitgegeven dan in
2010. Dit is veroorzaakt door twee factoren: een deel van de kosten voor de uitrusting van de in 2010 geworven
Diva is pas in 2011 gemaakt en het bleek bijzonder lastig om geschikte Diva’s te vinden om de groei in het aantal
optredens bij te benen. Daarvoor zijn aanmerkelijk hogere kosten gemaakt.

Per saldo ook financieel een goed jaar
Alles bij elkaar was 2011 ook financieel een goed jaar. Voor het eerst konden we ons, naast de directie, een
betaalde kracht op kantoor veroorloven. Hierdoor is de continuïteit verder verbeterd.

Met dank aan fondsen
We bedanken de volgende fondsen voor hun ondersteuning in 2011, zonder hen was het niet mogelijk geweest dit
fantastische resultaat te realiseren.
•
•
•
•

VSB fonds
Stichting Sluyterman van Loo
RCOAK
Rabobank Foundation

•
•
•
•

Stichting Het Vierkerkenhuis
W.J.O. de Vries fonds, Ars Donandi
Ludovica stichting
Stichting Joyce Tol Fonds

• M.A.O.C. gravin van Bylandt Stichting
• Hélène de Montigny Stichting
• Twee anonieme fondsen
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Onze plannen voor 2012
In 2012 willen wij proberen nog beter aan de stijgende vraag naar optredens te voldoen en daarmee meer mensen
bereiken. We hopen weer enkele nieuwe Diva’s aan te kunnen trekken.
We starten in 2012 een project rond optredens voor ouderen met een psychiatrische achtergrond of een
verstandelijke beperking. Onderdeel hiervan is een gerichte training. Behalve op de gebruikelijke thema’s richten
we de training in 2012 ook op het zelf ervaren van de belevingswereld van de mensen waar wij voor zingen.
Afhankelijk van de resultaten van het project ‘Samen DivaDaalders Sparen’ ontwikkelen we er een vervolg op. Dat
zullen we doen in overleg met de deelnemende huizen en met ActiZ (branche-organisatie zorgorganisaties) en het
LOC (Landelijk Overleg Cliëntenraden), die beide zitting hebben genomen in een klankbordgroep.
Het komend jaar zullen we de pers weer actief opzoeken. Persaandacht levert veel op: naamsbekendheid,
aanvragen voor optredens, nieuwe donateurs en kandidaat-Diva’s. Tegelijkertijd maakt het mensen bewust van de
situatie waarin verpleeghuisbewoners verkeren en wat kunst en aandacht kunnen betekenen om het leven van
deze mensen te verrijken. Door hier de nadruk op te vestigen leggen we tevens een bredere basis voor een
financieringsmodel waarin we minder afhankelijk zijn van vermogensfondsen.
2012 wordt het eerste lustrumjaar van Diva Dichtbij. Daar willen we met verschillende activiteiten aandacht aan
besteden. In de loop van het jaar zullen we die aankondigen in onze nieuwsbrief. We denken aan een workshop
‘zingend contact maken’ voor zangers en aan een benefietconcert. Deze extra activiteiten moeten zichzelf
financieel kunnen bedruipen. Ons uitgangspunt is en blijft dat alle gelden die we ontvangen rechtstreeks besteed
worden aan de optredens voor onze doelgroepen.
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Bijlagen
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Bijlage 1: Optredens in 2011
Algemene optredens
In 2011 verzorgden we één of meer optredens op onderstaande locaties.
’t RondeSant

Ridderkerk

Heemhof

Apeldoorn

’t Seghe Waert

Zoetermeer

Het Hoge Veld

Aalten

AC De Roots

Hardenberg

Het Zonnehuis

Beekbergen

Angelique Custodes

Raalte

Hof van Bluyssen

Asten

Avondlicht

Dedemsvaart

Hof van Varwijk

Oisterwijk

Bergweide

Heerlen

Hoge Weide

Lochem

Berkumstede

Zwolle

Huize Royal Rustique

Den Haag

Bertus Bliek

Hoek van Holland

Krönnenzommer

Hellendoorn

Beth San

Aalten

Laurens Stadzicht

Rotterdam

Botterhof

Wierden

Lindendael

Hoorn

Carint Humanitas

Hengelo

Luckerheide

Kerkrade

Carint Reggeland

Almelo

Molenberg

Groenlo

Catharinenberg

Oisterwijk

Mondriaan

Heerlen

Cornelia

Zierikzee

Nieuw Graswijk

Assen

De Berkhof

Winterswijk

Noorderlandhuis

Hoogkarspel

De Bloemenhof

Den Dolder

Oudshoorn

Alphen ad Rijn

De Bolder

Huizen

Padua

Tilburg

De Breukelderhof

Bennekom

Pantein

Boxmeer

De Duynsburg

Tilburg

Parc Imstenrade

Heerlen

De Gouden Leeuw

Laag-Keppel

Poort van Wijk

Cothen

De Halderhof

Bennekom

Pronsweide

Winterswijk

De Hartkamp

Raalte

Proteion Hornerheide

Horn

De Ielanen

Sneek

Reinaerde

Den Dolder

De Looborch

Zeist

Residence Chateau

Den Haag

De Pelkwijk

Winterswijk

Respect Duinvallei

Scheveningen

De Pleinen

Ede

Rikker en Meddo

Winterswijk

De Posten

Enschede

Rozengaarde

Dalfsen

De Riethoek

Gouda

Sammersbrug

Den Haag

De Weijdehof

Almelo

Schoonoord

Groesbeek

De Wellen

Oss

Sevagram

Heerlen

Den Es

Varsseveld

Smeetsland

Rotterdam

Diessenplas

Holten

SMS Het Bosgoed

Lunteren

Dr. Jenny

Dinxperlo

Snavelenburg

Maarssen

Driezorg

Zwolle

Sorghvliet

Andijk
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Ebbe en Vloed

Oude-Tonge

St. Barbara

Ede

Eschpoort

Enschede

St. Bernardus

Aalten

Gelders Hof

Dieren

St. Elisabeth

Lage Vuursche

Gereia

Oldenzaal

St. Bernardus

Aalten

Gooiers Erf

Hilversum

St. Elisabeth

Delden

St. Jansgeleen

Geleen

Vitalis

Eindhoven

Steenvoorde

Rijswijk

Vivent

Rosmalen

Sterrenlanden

Dordrecht

Vredensehof

Winterswijk

Stichtse Hof

Laren

Waerthoven

Sliedrecht

Tamarinde

Utrecht

Weidesteyn

Hoogeveen

Villa Marianna

Apeldoorn

Westhof

Enkhuizen

Villa Tromp

IJmuiden

Optredens binnen het project 'Samen DivaDaalders sparen'
Poort van Wijk

Cothen

Florence Gulden Huis, dubbel optreden

Den Haag

Villa de Horsting

Laag Soeren

Villa Marianna

Apeldoorn

Overige optredens
Besloten familie optredens

4

Begrafenis

1

Congressen, symposia en workshops
Presentatie Rozengaarde

Dalfsen

Presentatie De Schans

Zwartsluis

VSBfonds Beurzendag 2011

Arnhem

Awarduitreiking Vrijwilligerscentrale

Roermond

Presentatie specialisten naschollingscommissie

Epe

Symposium Netwerk Palliatieve Zorg

Wageningen

Workshop De Gruitpoort

Doetinchem

Bijeenkomst M8erhoek

Doetinchem
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Bijlage 2: Bestuur, bureau en uitvoering
Bestuur
Het bestuur van Stichting Diva Dichtbij bestaat uit:
•
•
•
•
•

Gerdien Heerink, voorzitter
Frank Ippel, secretaris, PR en communicatie
Dirk Wolsink, penningmeester
Hetty Top, lid
Ingrid Damen, lid

Bureau
Het bureau van Stichting Diva Dichtbij werd in 2011 bemand door:
• Pieternel van Amelsvoort, initiatiefneemster, drijvende kracht, Diva en directeur
• Alies Helmink-Minkhorst
• Jo-Ann Gerritsen

Diva's
De optredens werden in 2011 verzorgd door:
• Pieternel van Amelsvoort studeerde zang aan het conservatorium in Utrecht. Bij haar afstuderen werd zij
onderscheiden als 'theaterpersoonlijkheid'. Sindsdien maakt en speelt zij haar eigen
muziektheatervoorstellingen. Zij ontving de AFH-prijs voor haar oorspronkelijke voordracht en expressieve
uitstraling. Ze was als zangeres verbonden aan het koor van de Nationale Reisopera.
• Anja Blom werd opgeleid tot zangeres aan het conservatorium in Enschede. Ze nam deel aan de operaklas in
Amsterdam en Opera Jong Forum. Zij zong in de koren van Opera Forum, bij de Nederlandse Opera en in het
Groot Omroepkoor. Anja heeft een eigen lespraktijk.
• Hans Langhout deed de Toneelacademie in Maastricht. Daarna studeerde hij zang bij Lea Schepel in Groningen.
Tegenwoordig treedt hij op in veel musicals.
• Ivette van Laar studeerde zang aan het conservatorium Enschede en aan de Messiaen Academie
(Arnhem/Enschede). Daarna richtte ze zich op muziektheater en specialiseerde ze zich in het werken met de
kinderstem.
• Gaudia Schillings studeerde zang aan het conservatorium in Maastricht en volgde daarna een sociaalpsychologische studie.
• Anjo de Bruin studeerde zang bij verschillende bekende zangeressen en wordt nu gecoacht door Rita Dams. Ze
heeft een eigen lespraktijk en wordt regelmatig gevraagd ter opluistering van huwelijken of andere (kerkelijke)
gelegenheden.
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• Saskia van Engeland is zowel actrice als zangeres en verrijkt met haar donkere omfloerste stem en jazzachtergrond het palet van Diva Dichtbij met een heel nieuwe kleur.
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Bijlage 3: Werkwijze Diva Dichtbij
Voorbereiding en nazorg
Een projectmedewerker van Diva Dichtbij bespreekt met een activiteitenbegeleider de situatie en de behoeftes in
het betreffende verpleeghuis. 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 activiteitenbegeleider informatie over het karakter van het programma en mogelijkheden
om de bewoners erop voor te bereiden.
Diva Dichtbij vraagt de activiteitenbegeleider om, samen met verzorgenden, na afloop van het optreden wat extra
aandacht te hebben voor bewoners waar dat nodig is. Ook wordt de medewerkers van het verpleeghuis 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 activiteitenbegeleider aanwezig en waar mogelijk ook een verzorgende. Bewoners
zitten niet achter tafels, maar in een kring. Bij binnenkomst zet de Diva een muziekje aan en begroet ze iedereen
persoonlijk. Alles gebeurt in een informele en intieme sfeer. Tussen de liederen en gedichten in kan een gesprekje
ontstaan. Halverwege het programma komt serieuzere muziek aan bod en kan de Diva gedichten voordragen
waarin diep menselijke emoties worden verwoord. 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 een half uur tot 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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