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1. Inleiding. 

 
 
 

Deze beleidsnota schetst een beeld van de organisatie Bert Buis kindertelevisie Maastricht UMC+ 

anno 2022 en kijkt vooruit naar de toekomst. 

 

Allereerst volgt in het kort een stukje geschiedenis om zo het ontstaan van kindertelevisie, zowel 

landelijk als lokaal, te verduidelijken. 

 

Daarna volgt een beschrijving van de huidige organisatie, werkwijze, missie en visie om vervolgens 

aandachtspunten en wensen aan te geven voor de uiteindelijke positie van Bert Buis Kindertv binnen 

het MUMC+ in de toekomst. 

 

Binnen het MUMC+ worden er momenteel plannen ontwikkeld voor een nieuw te realiseren 

“Beddenhuis”, het deel van de locatie waar patiënten verblijven tijdens een opname in het 

ziekenhuis.Ook de kinderafdeling zal verbouwd worden. Bert Buis Kindertv ziet hierin een kans om  in 

deze plannen een rol te spelen en zodanig een ideale plek dichtbij de kinderen te realiseren. Een 

beschrijving van deze plannen en eventuele realisatie hiervan volgt in de laatste hoofdstukken van dit  

beleidsplan. 

 

Technische ontwikkelingen op het gebied van media gaan zeer snel. Kindertelevisie moet ook hier de 

nieuwe mogelijkheden aanpakken om zodoende kinderen nog meer op een eigentijdse wijze bij het 

maken van hun televisieprogramma te betrekken. 

 

Bert Buis KTV bestaat inmiddels alweer meer dan dertig jaar en heeft gedurende die periode vele 

kinderen en niet te vergeten hun ouders en broertjes of zusjes kunnen verrassen met fantastische 

momenten, ondanks de minder prettige omgeving van een ziekenhuis. 

 

Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van Bert Buis Kindertv hebben er samen voor gezorgd de 

doelstelling van kindertelevisie, namelijk “ kinderen even te laten vergeten dat ze ziek zijn,” te 

realiseren. 

 

Bert Buis beschikt over een website die aan vernieuwing toe is, daar wordt hard aan gewerkt.   

 

Deze beleidsnota is tot stand gekomen in samenspraak met het bestuur van de Lokale Stichting Bert 

Buis Kindertelevisie. 

 

www.bertbuis.nl 

 
Note: officieel is de stichting ingeschreven als azM Bert Buis kindertv maar enkele jaren geleden is 
de naam verandert in MUMC+. 

 
 
 
 

 
  Maastricht, maart 2022 
 
  Danielle Mommertz 
 
  Coordinator Bert Buis Kindertelevisie Maastricht UMC+ 
 

http://www.bertbuis.nl/
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2. Historie. 

 
 

2.1. Ontstaan Kindertv Landelijk. 

 
Kindertelevisie in ziekenhuizen vindt haar oorsprong in het Amsterdamse Emma-kinderziekenhuis. 

Daar start in 1980 op een zolderverdieping een groep vrijwilligers met het maken van programma’s  

voor en door kinderen. Ria Bremer (“Vinger aan de pols”) ondersteunt dit initiatief. Ze behoort tot de  

grondleggers van een landelijke aanpak. 

 

In 1986 komt de Landelijke Stichting De Kinderziekenhuizen TV tot stand om het Amsterdamse 

initiatief landelijk gestalte te geven. Dat resulteert in soortgelijke projecten in het Sophia 

Kinderziekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Later volgen Maastricht, Nijmegen, 

Groningen, Leiden, Arnhem en Utrecht. 

 

Projekt Pleisternet. De service-club Ronde Tafel start in 1989 het overleg met de Stichting De 

Kinderziekenhuizen TV om onder de paraplu van de Ronde Tafel geld in te zamelen om meerdere 

projekten van de grond te tillen onder de benaming “Pleisternet”. Na de ingebruikname van de Kinder  

TV Leiden werd het projekt “ Pleisternet” succesvol afgerond. 

 

De Landelijke Stichting De Kinderziekenhuizen zorgt bij de oprichting van nieuwe stations voor de 

financiën die nodig zijn voor de aanschaf van de apparatuur in een studio en regieruimte. De 

personeels- en ruimtekosten worden betaald door het desbetreffende ziekenhuis. 

 

Na het verwezenlijken van hun doelstelling heeft de Landelijke Stichting zichzelf opgeheven.  

Vervolgens adopteert Endemol Care for Kids het project kindertelevisie door middel van facilitaire 

ondersteuning op het gebied van bijscholing van vrijwilligers en reparatie van apparatuur. 

 
 

2.2. Kindertv azM “Bert Buis”. 

 
Op 7 februari 1990 is er een eerste gesprek met Prof.dr.R.H. Kuyten, het toenmalige hoofd 

Kindergeneeskunde van het azM om de interesse te peilen voor het projekt Kindertv in het 

academisch ziekenhuis Maastricht. De timing is perfect aangezien het azM op dat moment volop 

bezig is met de nieuwbouwplannen in Randwijck. Door de plannen van Kindertv in te passen binnen 

het audiovisuele plan voor het gehele azM, kunnen kosten bespaard worden. Studio en regie-kamer 

kunnen gedeeld worden met de collega’s van de Audiovisuele Dienst. 

 

Tussen de afdeling Kindergeneeskunde, de Audiovisuele Dienst en de Paramedische Dienst( afdeling 

Medisch Pedagogische Zorg) ontstaat intensief contact over de (on)mogelijkheden van Kindertv in het 

azM. Daarna volgt een verzoek aan de Raad van Bestuur azM om het project verder te mogen 

uitwerken. Op 8 juni 1990 geeft de Raad van Bestuur te kennen in te stemmen met het project. 

 

In het najaar van 1990 start een werkgroep met vertegenwoordigers van de afdeling 

Kindergeneeskunde, afdeling Medisch Pedagogische Zorg, Klinische Psychologie, Audiovisuele 

Dienst video en azM- medewerkers die ook lid zijn van een Lokale Ronde Tafel om een concreet plan 

van aanpak te maken. 

 

Vooruitlopend op de definitieve financiering van het projekt en de aanschaf van de apparatuur, start  

kindertelevisie in het azM met behulp van professionele apparatuur en ondersteuning van 

medewerkers van de AV Dienst video. 
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Tegelijk worden met name door de “azM-tafelaars” , Dr.J.W.Greve en dr.V.van Ommen initiatieven 

ontplooid om te komen tot een bestuur voor een op te richten Lokale Stichting, die na twee jaar 

aanloopfase, de continuïteit van het project kan waarborgen. Om de communicatie tussen het team 

van Kindertv azM en het Lokale Bestuur van de Stichting te stroomlijnen is er binnen het azM een 

(informele) begeleidingsgroep opgezet bestaande uit: 

Prof.dr.R.H. Kuijten Hoofd Kindergeneeskunde 

 
Dr.J.W. Greve Chirurg en lid van de Ronde Tafel 

 
Dr.V.van Ommen Cardioloog en ex-lid van de Ronde Tafel 

 
Dhr.H.W.M.Jongen Hoofd Audiovisuele Dienst 

 
De voorzitster van de Lokale Stichting, mevr.M. Simons, woont deze bijeenkomsten bij. Met name in 

de opstartfase heeft de begeleidingsgroep een belangrijke rol gespeeld. 

 

De Lokale Ronde Tafel 174 en de Lokale Stichting Kindertv azM hebben destijds samen een aantal 

acties op touw gezet die voor een financieel fundament konden zorgdragen. 

 

De eerste proefuitzending vindt plaats 10 oktober 1991. In januari 1992 wordt de eigen audiovisuele 

apparatuur geleverd en 27 februari 1992 volgt de officiële start. 

 

Om Kindertv azM een eigen gezicht te geven wordt een mascotte ontworpen die, na ampele 

overwegingen, als “Bert Buis” door het leven gaat. 

 
 

2.3. Coördinator en Producent 

 
Mede op grond van ervaringen bij andere centra, is vanaf het begin gekozen voor een professionele 

coördinator. 

 

Gezien de taakstelling werd voor iemand gekozen met een pedagogische achtergrond en affiniteit 

voor audiovisuele werkzaamheden. Dit resulteerde in de benoeming van Guus Smeets per 1 augustus 

1991. Op 1 juni 1993 werd zij opgevolgd door Gilian Bendermacher voor 12 uur per week. In 

November 2021 nam Danielle Mommertz het stokje over. 

 

In oktober 2000 werd ter ondersteuning van de werkzaamheden van Bert Buis, toestemming verleend 

tot de aanstelling van een producent. Daniel Matakena werd aangesteld voor 36 uur per week helaas 

overleed Daniel Matakena in september 2019 en Lucas Holtman kwam officieel in dienst van Bert 

Buis. 

 

Uitgebreide functieomschrijvingen van beide taken zie je in de bijlage.  
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2.4. Vrijwilligers en stagiaires 

 
Om financiële redenen is gekozen om te werken met vrijwilligers, mensen die affiniteit hebben met de 

doelgroep en kennis van audiovisuele middelen. 

 

Zonder vrijwilligers kan Bert Buis niet bestaan. Vrijwilligers begeleiden, onder leiding van de 

producent, dagelijks (behalve in het weekend) de kinderen bij het realiseren van hun eigen 

televisieprogramma. 

 

Ook zijn er bij Bert Buis stagiaires werkzaam, een ideale plek voor jonge mensen om werkervaring op 

te doen en voor Bert Buis een goede manier om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en 

eisen van het werkveld. 

In een volgend hoofdstuk volgt de huidige stand van zaken rondom vrijwilligers en stagiaires. 
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3. Bert Buis anno 2022. 

 
 

3.1. Missie en visie. 
 

Missie / Kernactiviteiten 

 
Bert Buis Kindertv maakt in samenwerking met patientjes van de kinderafdeling van het ziekenhuis in  

Maastricht televisieprogramma’s. 

 

De missie van Bert Buis Kindertv is “kinderen, die opgenomen zijn in het ziekenhuis, even laten  

vergeten dat ze ziek zijn”. 

 

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende ervaring. Kindertelevisie probeert het verblijf  

aangenamer te maken door kinderen te betrekken bij het maken van een wekelijks 

televisieprogramma en het aanbieden van diverse daarbij horende activiteiten. 

 

Door middel van televisie maken probeert Bert Buis Kindertv de kinderen te activeren en te 

stimuleren. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het kind. Het is televisie, niet alleen 

voor de kinderen maar met name door de kinderen. Kindertelevisie kan zo proberen bij te dragen aan 

een voorspoedig verloop van het ziekteproces van het kind. 

 

Kindertelevisie speelt zoveel mogelijk in op de behoeften en vragen van de kinderen daarbij in acht  

nemend dat de medische zorg op de eerste plaats komt en we zeer integer en zorgvuldig omgaan met 

de privacy van de patientjes en familieleden of verzorgers. 

 

Bert Buis kindertv wil kinderen afleiding en ontspanning bieden. 

 
Kinderen kunnen actief meedoen aan de productie van filmpjes en/of een live-uitzending door 

bijvoorbeeld te acteren, geïnterviewd te worden of zelf iemand te interviewen. Ze kunnen ook achter 

een camera staan, zelf filmen en mee-presenteren. 

 

Ook regisseren, monteren en meebouwen aan het decor van de live-uitzending, behoren tot de 

werkzaamheden waar kinderen bij kunnen assisteren. 

 

Bert Buis kindertv wil kinderen uit het isolement van de afdeling halen en contact met de 

buitenwereld laten houden. 

 

Doordat de bewegingsruimte soms beperkt is door de behandeling, is het een belangrijke taak van 

Kindertv om juist deze kinderen te enthousiasmeren en creatief te stimuleren. Door deze kinderen bij  

onze activiteiten te betrekken wordt hun wereld groter. Ze zien zichzelf en andere kinderen van hun 

eigen afdeling op TV. Kinderen krijgen ook middels kindertelevisie de mogelijkheid om eens achter de 

schermen te kijken van het reilen en zeilen van een ziekenhuis. Een kijkje in de keuken, een ritje met 

de ambulance, een bezoek aan het lab of je eigen dokter interviewen, geeft de kinderen de kans eens 

op een andere manier kennis te maken met het “enge” ziekenhuis. 

 

Het kan zo hun verblijf een stuk aangenamer maken als ze het gevoel hebben een beetje grip te 

hebben op hun situatie. Ze mogen zelf bepalen of ze meedoen. 

 

Regelmatig vinden ook buiten het ziekenhuis opnames plaats, zoals bezoeken aan de scholen 

of thuissituatie van het kind. Het contact met de buitenwereld blijft zo indien nodig gecontinueerd. 
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Bert Buis Kindertv helpt kinderen grip te krijgen op hun situatie. 

 
Wanneer een kind zelf kan interviewen, een camera bedienen of bijvoorbeeld de regie voeren, dan 

bepaalt het kind zelf wat er gebeurt. Het zelf mogen bepalen of je mee doet, geeft een kind controle 

over de situatie. 

 

Bij een ziekenhuisopname gebeuren er veel handelingen rondom het kind die vreemd voor hem/haar 

zijn, vele zal hij of zij moeten ondergaan. 

 

Bij kindertelevisie mogen ze zelf kiezen of ze meedoen en wat er op het programma staat. Zo kunnen 

ze ook op verschillende manieren kennis maken met het ziekenhuis door bijvoorbeeld opnamen te 

maken in de keuken, de kelder, de beddenwasstraat, het laboratorium. Een eng groot ziekenhuis  

wordt zo voor hun veel toegankelijker en dus vertrouwder. 

 

Helaas overlijden ook regelmatig patiëntjes gedurende hun verblijf in het ziekenhuis. Bert Buis KTV 

wordt dan ook een enkele maal met de vraag van ouders/verzorgers geconfronteerd of er nog beelden 

zijn waar hun overleden zoon of dochter op te zien zijn. Zo kan Bert Buis ook nog bijdragen aan een 

mooie herinnering aan hun kinderen. 

 

Visie 

 
Ziekenhuisopnames voor kinderen zullen helaas ook in de toekomst nog noodzakelijk zijn. Bert Buis 

kindertv wil dan ook graag voor kinderen de mogelijkheid blijven bieden deel te nemen aan 

televisieopnames. Gelet op de huidige veranderingen en ontwikkelingen op technisch gebied zullen 

deze op onze werkwijze van invloed zijn. We willen ernaar streven hier zo optimaal mogelijk op in te 

spelen om zodoende steeds meer kinderen te betrekken bij onze werkzaamheden. 

 

Ook interne ontwikkelingen binnen de organisatie kunnen in de toekomst onze werkwijze beïnvloeden. 

Huisvesting van de studio in de nabijheid van de kinderafdeling is van groot belang en een grote 

wens. 

 

Inspelend op al deze ontwikkelingen middels afstemmen van beleid en generen van voldoende 

financiële middelen willen wij ervoor blijven zorgen dat we onze missie kunnen uitdragen en kinderen 

de mogelijkheid kunnen blijven bieden middels tv maken “ even te vergeten dat ze ziek zijn.” 

 

‘/
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3.2. Plaats binnen de organisatie MUMC+ 

 
Reeds meer dan 30 jaar is Bert Buis kindertelevisie werkzaam binnen het ziekenhuis, tegenwoordig 

Maastricht UMC+ genaamd. Heel wat organisatorische veranderingen hebben plaatsgevonden met 

name binnen het ziekenhuis, van Audiovisuele Dienst naar Facilitair Bedrijf naar  Stafdienst 

Communicatie en daarna naar de Transmurale en Paramedische zorg waar Bert Buis KinderTV nu 

onder de medisch pedagogische zorg valt.  

 

Om het een en ander te verduidelijken is de plek van Bert Buis binnen de huidige afdeling, 

Transmurale en Paramedische Zorg, geïllustreerd aan de hand van onderstaand organogram. 
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3.3. De Lokale Stichting 

 
Een Lokale Stichting is in het leven geroepen om: 

 
- het beheer van en het toezicht op het gebruik van de ter beschikking gestelde apparatuur te 

bewaken; 

- het verwerven van voldoende financiële middelen om te voortgang van Bert Buis te 

continueren. 

 

De Lokale Stichting bestaat momenteel uit 5 bestuursleden waarvan een voorzitter en een 

penningmeester. De leden van het stichtingsbestuur maken op persoonlijke titel deel uit van het 

bestuur. Een maal per kwartaal vindt er een bestuursvergadering plaats. 

 

Vanaf de start van Bert Buis kindertelevisie is er een Beschermvrouw aangesteld. Momenteel is dat 

Peggy Vrijens, zelf zeer vertrouwd met het maken van televisieprogramma’s op professioneel niveau. 

 
 

Bestuursleden Lokale Stichting Kindertelevisie 

 
Voorzitter: Stephanie Klomp – Hameleers 

Penningmeester: Romain Wijckmans 

Secretaris: Nicole Brudnitzki 

Sjors Abeling 

Gijs van Well  

 

 
3.4. Financiën 

 
3.4.1. Financiële analyse 

 
De organisatie Bert Buis kindertv wordt gefinancierd vanuit diverse bronnen. De personeelskosten 

worden betaald door het ziekenhuis evenals het gebruik van de diverse ruimtes. 

 

Apparatuur en jaarlijkse exploitatiekosten worden betaald door de Lokale Stichting, deze beschikt over 

een eigen rekening. Financiële transacties zoals, innen van donaties en het verrekenen van onkosten 

worden door een penningmeester verricht en beheerd. In de bijlagen is het financiële jaaroverzicht 

van 2021 toegevoegd. 

De jaarlijkse exploitatiekosten worden o.a. gebruikt om de volgende onkosten te verrekenen: 

 
 reisonkosten van de vrijwilligers 

 representatiekosten 

 aanschaf, onderhoud en verzekering apparatuur 

 decormaterialen 

 workshops vrijwilligers 

 
De apparatuur van de studio en regieruimte zijn in 2015 en 2019 vernieuwd. Gemiddeld wordt in de 

audiovisuele wereld, apparatuur functioneel binnen 5 jaar afgeschreven, terwijl een technische 

afschrijving wellicht later kan plaats vinden. Functionele afschrijving gebeurt wanneer het apparaat 

niet kan voldoen aan de nieuwe wensen ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen op audiovisueel  

gebied. Technische afschrijving vindt plaats als het apparaat defect is. 
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Bert Buis kindertv moet op termijn zeker rekening houden met een nieuwe investering op het gebied 

van apparatuur en decor?. 

 

3.4.2. Financiële positie voor de toekomst zeker stellen 

 
Het is evident dat de concurrentie tussen goede doelen alleen maar toeneemt. Bert Buis Kindertv 

heeft concurrentie van zowel andere fondsen die zich op enigerlei wijze richten op ‘zieke kinderen  

(denk aan Cliniclowns en Ronald McDonald), als van fondsen die gelieerd zijn aan Maastricht UMC+ 

en onderzoeksgelden werven. Dat laatste doet de Health Foundation Limburg, die weer vijf 

verschillende subfondsen kent, waarvan er één specifiek is bedoeld voor onderzoek ten behoeve van 

zieke kinderen. Daarnaast is er het bekende landelijke fonds Kika, voor kinderen met kanker en heel 

specifiek Villa Joep, voor kinderen met neuroblastoom kanker. Mensen die dus willen geven aan een 

fonds dat zich richt op zieke kinderen, hebben een brede keuze. 

 

Bert Buis onderscheidt zich primair van de landelijke fondsen door de regionale binding. Bovendien 

gaan de gelden van Bert Buis niet naar onderzoek, maar heel concreet naar het maken van 

uitzendingen waaraan kinderen actief of passief kunnen deelnemen. Dat is heel concreet en tastbaar. 

 

Het is in de afgelopen 30 jaar nog altijd gelukt Bert Buis van voldoende fondsen te voorzien en het 

voortbestaan zeker te stellen. Dit is mede te danken aan het netwerk van de bestuursleden, die voor 

een groot deel vanaf de oprichting actief zijn. Daarnaast waren via het azM fondsen van gelieerde 

instanties beschikbaar op het moment van forse vervangingsinvesteringen. Daarnaast is de 

bekendheid van Bert Buis in de loop der jaren toegenomen en komen er ook inkomsten binnen die 

afkomstig zijn van particuliere initiatieven, zoals van serviceclubs. Het lijkt echter raadzaam om de 

bekendheid verder te vergroten en daarmee de basis voor het verwerven van fondsen te verbreden. 

 

De meest kansrijke regio om de inspanningen op te richten, lijkt Maastricht-Heuvelland, het 

adherentiegebied voor patiënten van het azM. Het actief benaderen van de media in deze regio voor 

‘free publicity’ kan zinvol zijn. Een plan daartoe kan (evt. met behulp van de persvoorlichters van de 

Stafdienst Communicatie van Maastricht UMC+) worden opgesteld. 
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3.5. Medewerkers Bert Buis Kindertv 

 
 

Coördinator 

 
De kernopdracht van de coördinator is het coördineren van werkzaamheden en taken van de 

medewerker, stagiaires en vrijwilligers van Bert Buis Kindertv en het uitvoeren van afdelingsgebonden 

taken met als uiteindelijk doel een bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijk leefklimaat voor 

het kind in het ziekenhuis door middel van het maken van kindertelevisieprogramma’s. 

 

Daarbij is de coördinator ook verantwoordelijk voor het werven, selecteren en begeleiden van 

vrijwilligers en stagiaires. De coördinator draagt ook zorg voor het ontwikkelen en bewaken van de 

redactieformule en alle financiële transacties. 

 

Verder onderhoudt de coördinator regelmatig contacten met de collega’s van de Kinderafdeling,  

collega-coördinatoren van andere kindertelevisiestations in het land en de leden van de Lokale 

Stichting. 

 
 

Producent 

 
De kernopdracht van de producent van kindertelevisie bestaat uit het dagelijks aansturen en 

begeleiden van vrijwilligers en stagiaires in de productie van de televisieprogramma’s. 
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Hij is inhoudelijk en technisch verantwoordelijk voor een goed verloop van de werkzaamheden en kan 

daar waar mogelijk knelpunten binnen de productie signaleren en vervolgens probleemoplossend 

handelen. 

 
 

Vrijwilligers 

 
Bert Buis Kindertv kan niet bestaan zonder de medewerking van een team enthousiaste vrijwilligers. 

Zonder vrijwilligers zou het project financieel onhaalbaar zijn. Met het oog op de wekelijkse frequentie 

van het te maken programma en de kwetsbare doelgroep waar ze mee samenwerken, worden ook 

hoge eisen gesteld aan de vrijwilligers. Enerzijds wordt er gekeken naar vrijwilligers die ervaring 

hebben met werken met kinderen en vanuit die invalshoek een programmatische bijdrage kunnen 

leveren, anderzijds wordt gekeken naar vrijwilligers met een meer technische achtergrond. 

 

Vrijwilligers worden geworven via advertenties bij diverse vrijwilligerscentrales, social media, 

vrijwilligers die voorgedragen worden door bestaande vrijwilligers of vrijwilligers die zelf contact 

opnemen met Bert Buis Kindertv. 

 

Momenteel werken er gemiddeld twintig vrijwilligers verspreid over de week. 

 
Eenmaal per jaar wordt er een trainingsweekend georganiseerd door de coördinatoren voor alle 

vrijwilligers van de diverse stations in heel Nederland. Zij kunnen dan kosteloos workshops volgen 

waarin diverse vaardigheden op het gebied van televisie maken worden gedoceerd door ervaren 

mensen uit de audiovisuele wereld. Dit is al jaren niet meer gerealiseerd, wegens redenen onbekend.  

 

Het beloningsbeleid bij Bert Buis kindertv is 

- Coordinator en producent zijn betaalde functies.  

- Vrijwilligers krijgen: reiskosten vergoeding, kerst, verjaardag en dag van de zorg cadeau, 

kunnen deelnemen aan sport en bewegen MUMC+ en lid worden van de 

personeelsvereniging van het MUMC+ en nemen deel aan het jaarlijkse uitstapje.  

- Stagiaires krijgen: een stagevergoeding, kerst, verjaardag en de de dag van de zorg cadeau 

en nemen deel aan het jaarlijkse uitstapje.  

 
 

Stagiaires 

 
Bij Bert Buis Kindertv bestaat de mogelijkheid om stage te lopen. Studenten van de Hbo-opleiding 

Social Work met specialisatie Culturele Maatschappelijke Agogiek, kunnen hun derdejaars stage hier 

doorbrengen. Deze periode bestaat uit een jaar. De stagiaires worden multidisciplinair ingezet maar 

geven zelf de aandachtspunten aan voor hun leerproces. Zij kunnen aan het einde van hun 

stageperiode, leiding geven aan een groep vrijwilligers en de dagelijkse activiteiten coördineren. 

 

Ook biedt Bert Buis Kindertv MBO-stagiares van de opleidingen Kunst, Theater en Media (KTM) en 

AV-specialist van  het VISTA college/Sintlucas Eindhoven, de mogelijkheid stage te lopen. De 

aandacht van hun werkzaamheden ligt op het technische vlak. 

 

Vrijwilligersbeleid 

 
Het vrijwilligersbeleid bij Bert Buis Kindertv is erop gericht de kwaliteiten van de diverse vrijwilligers 

optimaal te benutten. 

 

Werving van vrijwilligers vindt plaats via diverse Vrijwilligerscentrales en via vrienden, social media en  

contacten van reeds bij Bert Buis Kindertv werkende vrijwilligers. 
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Na een intakegesprek volgt er een inwerkperiode en worden er afspraken gemaakt voor een 

evaluatiegesprek. Indien een vrijwilliger in dienst treedt bij Bert Buis Kindertv wordt hij/zij op de hoogte 

gesteld van regels en afspraken met betrekking tot het samenwerken met de kinderen en het 

personeel van de Kinderafdeling en andere regels in het ziekenhuis. Deze staan o.a. vermeld in een 

protocol. 
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Het aanbod van vrijwilligers is erg afhankelijk van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. In een 

periode van recessie is duidelijk te merken dat veel mensen een betaalde baan zoeken en is het 

aanbod van vrijwilligers minder groot. Studenten maakten vroeger een belangrijk deel uit van de 

populatie van vrijwilligers, sinds de maatregelen vanuit de regering rond studietijdverkorting en 

financiën, zagen ook veel studenten zich genoodzaakt een betaalde baan te zoeken. 

 
 

3.6 Activiteiten/ projecten 2022 

 
Zowel interne als externe ontwikkelingen, nieuwe regels en afspraken, politieke en maatschappelijke 

veranderingen, vele factoren zorgen ervoor dat Bert Buis Kindertv beleidsmatig hierop moet 

anticiperen middels specifieke projecten en activiteiten. 

 
 Veiligheid studio, regieruimte en apparatuur (elektronisch). 

 Directmailing tbv donatie onder een aantal regionale bedrijven. 

 Vaccinaties medewerkers en vrijwilligers. 

 Schrijven van protocol voor stagiaires en vrijwilligers met betrekking tot de samenwerking met 

ouders/kinderen/ pedagogisch medewerkers en verpleging van de kinderafdeling B2. 

 Organisatie landelijke workshopdag voor vrijwilligers. 

 Organisatie jaarlijks uitstapje voor vrijwilligers. 

 Deelname aan stuurgroep Vrouw, Moeder en Kind centrum. 

 Overname Bert Buis kindertelevisie door expertise-eenheid Transmurale en Paramedische Zorg, 

gekopppeld aan de afdeling Medisch Pedagogische Zorg.  

 Toekomst Bert Buis kindertelevisie, droomplek binnen het Maastricht UMC+ 

 Sponsoracties stimuleren, initiëren in samenwerking met het bestuur van de Lokale Stichting. 

 Werving en selectie van vrijwilligers en stagiaires. 

 Toekomst kindertelevisie bestuderen in samenwerking met collega coördinatoren. 

 Anbi status aanvragen. 

 Deelname aan stuurgroep Moeder/Kind Centrum/ Toekomst Droomplek Bert Buis kindertv. 

 Begrotingsplan uitwerken. 

 Uitbreiden samenwerking met de Kinderafdeling B2. 

 Moderniseren nieuwsbrief. 

 Organisatie grote activiteit voor de kinderen buitenshuis, gelijkwaardig aan “Sterren koken 

voor Sterren”. 

 Vrijwilligersbeleid actualiseren/ VOG. 

 Organisatie workshop voor vrijwilligers, deskundigheidsbevordering. 

 Naamsbekendheid Bert Buis KinderTV. 

 Vernieuwen en doorontwikkelen social media. 
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 Organisatie jaarlijks uitstapje voor vrijwilliges. 

 Vergroten van de netwerken en benaderen van sponsoren ism bestuursleden van de Lokale 

Stichting. 
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4 Live-uitzendingen. 

 
Elke week worden er van maandag tot en met donderdag opnames gemaakt door vrijwilligers en 

stagiaires onder leiding van de productieleider samen met de kinderen van de Kinderafdeling. 

 

Eenmaal per week, de woensdagmiddag, vindt er een live-uitzending plaats vanuit de studio van Bert 

Buis Kindertv. Kinderen mogen dan zelf tijdens de uitzending de camera bedienen, regisseren of 

presenteren. Ze worden hierbij begeleid door de vrijwilligers en stagiaires. 

 

Maandag, dinsdag en donderdag vinden de opnames plaats voor de uit te zenden filmpjes tijdens de 

live-uitzending. Dit kunnen producties zijn opgenomen binnen het ziekenhuis of opnames gemaakt  

buiten het ziekenhuis. Regelmatig bezoeken we scholen, clubs of de thuissituatie van de kinderen 

voor opnames. De verzoeken hiervoor worden vaak ingediend door het Pedagogisch team. 

 

Elke week wordt er gewerkt aan de hand van een thema, zoals bijvoorbeeld: het bos, sprookjes, 112,  

herfst, winter etc. Indien mogelijk nodigen we gasten uit die voor het thema van de week een 

interessante bijdrage kunnen leveren. 

 

De thema’s dienen als leidraad maar zijn niet allesbepalend. 

 
Wat een kind dat meewerkt onder de aandacht wil brengen gaat voor, improviseren is daarom ook 

een van de grootste kwaliteiten waarover medewerkers van Bert Buis dienen te beschikken. 

 

Bert Buis Kindertv maakt ook regelmatig opnames op basisscholen van opgenomen kinderen. Ook 

vrienden of de thuissituatie wordt regelmatig op speciaal verzoek bezocht en gefilmd. Met betrekking 

tot deze opnames vindt er landelijk ook een samenwerking/ uitwisseling plaats. 

 

Kindertelevisie produceert ook in samenwerking met de Medisch Pedagogische Zorg informatieve 

filmpjes voor de website van de Kinderafdeling B2. Zie hiervoor: Kinderwebsite.mumc.nl/naar-de-ok 

 
 

Speciale evenementen. 

 
Bij speciale gelegenheden worden er opnames gemaakt of live-uitgezonden vanaf een andere locatie 

dan de studio, zoals bijvoorbeeld bij de jubileumfeesten vanuit de hal van het ziekenhuis, vanaf het  

dakterras op nivo vier of in het verleden ook vanuit de speelkamer. 

 

Bij speciale gelegenheden buiten het ziekenhuis maakt Bert Buis Kindertv ook opnames, zoals bij het  

regelmatig terugkerend kookfeest “Sterren koken voor Sterren” op het Vrijthof tijdens het  

Preuvenemint. 

 

Bert Buis maakt sinds kort ook in opdracht van en in samenwerking met het Pedagogisch team 

website producties. Deze filmpjes dienen ter informatie voor de kinderen die meer willen weten over 

bepaalde ingrepen of afdelingen. Ze kunnen deze via de website van de Kinderafdeling bekijken. 

 

Op actualiteiten proberen we ook zoveel mogelijk in te spelen. Bij een bezoek van bekende 

Nederlanders aan ons ziekenhuis, zoals koningin Beatrix, astronaut André Kuipers, acteurs van o.a.  

Flikken Maastricht proberen we indien mogelijk te regelen dat kinderen hun mogen interviewen. 
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5. Toekomst Bert Buis Kindertv 2022-2027 

 
 

5.1. Verbouwing Kinderafdeling 

 
Het huidige beddenhuis, de zogenaamde voorbouw van ons ziekenhuis, is toe aan renovatie. De 

renovatie staat gepland voor na 2022. Alle verpleegafdelingen denken momenteel mee aan nieuwe 

plannen voor hun afdelingen, zo ook de Kinderafdeling. 

 

Er is een stuurgroep geformeerd die momenteel plannen bedenkt voor een grote verbouwing en 

herindeling van de kinderafdeling. In deze stuurgroep zitten de verschillende disciplines die nauw 

betrokken zijn bij de kinderafdeling. 

 

Er bestaan ideeën voor het realiseren van een Moeder-Kind centrum waarbij alle disciplines, zoals 

daar zijn: de PICU, NICU, Medium Care en KinderafdelingB2 op een veilige afstand bij elkaar worden 

gesitueerd om zo de samenwerking te optimaliseren. 

 

Ook het pedagogisch team, de school, en andere aanverwante ouder-kind gerichte activiteiten zouden 

een plek moeten vinden op deze afdeling. 

 

 
 

5.1.2. Plek Bert Buis Kindertv 

 
Bert Buis kindertelevisie beschikt momenteel binnen het ziekenhuis over een studio met een 

regieruimte en een kantoor voor de medewerkers van Bert Buis. Bovendien maken we ook nog 

gebruik van een opslagruimte voor de decorstukken in de kelder van het ziekenhuis. 

 

De locatie van de studio, regiekamer en kantoor binnen het MUMC+ is ten opzichte van de ligging van 

de kinderafdeling niet optimaal. Kinderen moeten met rolstoel, in bed of te voet een hele afstand 

afleggen. Niet altijd zo gunstig maar uit ervaring blijken ze het toch heel verrassend te vinden dat er in 

een andere hoek van het ziekenhuis een dergelijk interessante activiteit zich bevindt. “Even weg van  

de afdeling” wordt ook door de ouders niet altijd als onaangenaam ervaren. 

 

Toch zou het wenselijk zijn in de toekomst, indien mogelijk, de werkzaamheden van het Bert Buis- 

team dichter bij de kinderafdeling te laten plaatsvinden. De toegankelijkheid/bereikbaarheid wordt zo 

vergroot en dan kunnen er nog meer kinderen actief betrokken worden bij de opnames. Een studio en 

regiekamer grenzend aan een speelkamer zou ideaal zijn, een dynamische plek waar ze elk moment 

kunnen binnen wandelen en deelnemen of zomaar een kijkje achter de schermen nemen. 

 

In de nieuwe plannen van de Kinderafdeling zou het ideaal zijn als Bert Buis Kindertv een studio 

dichter bij de kinderen zou kunnen betrekken. 

Gijs van Well, Kinderimmunoloog, vindt het ook zeer wenselijk dat Bert Buis Kindertv een plek krijgt 
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binnen dit nieuw te realiseren centrum. Lilian Limpens, hoofd pedagogisch team, is ook een 

voorstander voor een studio van Bert Buis dichtbij de Kinderafdeling. 

 

De studio zou een multifunctionele ruimte kunnen zijn waar kinderen makkelijk binnen kunnen lopen 

om deel te nemen aan de diverse activiteiten. 

 
 

5.1.3. Realisatie “Droom”plek. 

 
De stuurgroep verkeert momenteel nog in de ontwikkelingsfase. Om onze ideeën te kunnen 

waarborgen worden wij uitgenodigd voor toekomstige stuurgroepoverleggen. Het is belangrijk om er 

bij  te zijn wanneer concretere afspraken worden gemaakt. Tot die tijd onderhouden we contact met 

Gijs van Well en Lilian Limpens over de actuele stand van zaken. 

 

In de tussentijd doen wij onderzoek naar de wensen en mogelijkheden van onze nieuwe “Droom”plek 

binnen het MUMC+. 

 
 

5.2. Ontwikkelingen nieuwe techniek. 

 
De laatste jaren zijn de ontwikkelingen op (social) media gebied enorm snel verlopen. Nieuwe ICT 

voorzieningen, nieuwe apparatuur vergroten de mogelijkheden van kindertelevisie om kinderen op een 

actieve wijze te betrekken bij het maken van hun eigen opnames. 

 

Via een webcamverbinding en gebruik makend van WIFI is het mogelijk om, na technische 

aanpassingen in de regiekamer en studio, kinderen live in beeld bij de uitzending te betrekken.  

Kinderen in isolatie kunnen zo, vanaf hun kamer, vanuit hun bed, toch deelnemen aan een uitzending. 

 

Een interactief programma is in ontwikkeling om zo kinderen via onze website te betrekken bij het 

programma en alle werkzaamheden die nodig zijn om een filmpje te produceren. 

 

Ook montagetechnieken bieden de mogelijkheden kinderen een rol te laten spelen in een opname 

terwijl dat met de oude technieken niet mogelijk was. 

 

Ook is het mogelijk voor patientjes om vanuit hun bed via een scherm, live in verbinding te  staan met 

hun leerkracht en klasgenootjes. Ze kunnen zo de lessen in de klas volgen en contact onderhouden 

met hun vriendjes. KPN beschikt over de apparatuur om dit te realiseren. Bert Buis kindertelevisie is 

op bezoek gegaan bij de school en kon zo op een ludieke wijze een filmpje verzorgen voor het 

patientje, zijn ouders, klasgenoten en leerkracht. 

 

Deze ontwikkelingen vergroten zo de professionele uitstraling van de producties van kindertelevisie en 

zo ook het plezier van de kinderen hier aan deel te nemen en later thuis weer terug te kijken samen 

met familie, vriendjes en klasgenoten. 

 
 

5.3. Ontwikkelingen sociale media. 

 
Social Media is niet meer weg te denken in de huidige vorm van communicatie. Het is een centrum 

van/voor informatie en kennis binnen de huidige samenleving. Het is een nieuwe en makkelijke manier 

om op de hoogte te blijven van de actualiteiten binnen onze stichting. 

 

Ook Bert Buis Kindertv maakt gebruik van social media in de vorm van eigen Facebook en Instagram 
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bedrijvenpagina’s. Hierop staan o.a. foto’s van de uitzendingen, de laatste nieuwtjes, verjaardagen 

van  onze vaste patiëntjes en andere actuele zaken. Op deze wijze houdt Bert Buis Kindertv de 

patientjes, vrijwilligers, donateurs, collega’s en andere geïnteresseerden up to date. 

 

Facebook biedt zo de mogelijkheid donateurs extra aandacht te geven, patientjes in het zonnetje te 

zetten en bekendheid te generen voor eventuele toekomstige donateurs en belangstellenden. Het is  

een eenvoudige en plezierige mogelijkheid om de patientjes, thuis en in het azM een kans te bieden 

een terugblik te werpen op een leuke uitzending en/of speciale activiteit bij Bert Buis Kindertv. 

 

Elke week worden deze pagina’s bijgewerkt en aangevuld met voor de kinderen actuele, plezierige 

nieuwtjes. 

 

We kiezen er bewust voor, in verband met de privacy van de kinderen, niet andere mogelijkheden 

van  social media, zoals Twitter te gebruiken. Gebruik van deze media vereist een deskundige,  

consequente en integere manier van onderhoud die wij wegens tijdgebrek, als Bert Buis 

kindertelevisie niet kunnen bieden. 

 
 

5.4. Aandachtspunten beleid 2022-2027 

 
 

5.4.1. Publiciteit 

 
Bert Buis kindertelevisie zal voor zijn voortbestaan in de toekomst voortdurend moeten zorgen voor 

voldoende publiciteit. Het hebben van een eigen website en social media pagina’s alleen, is niet 

voldoende om in de wereld van de “Goede Doelen”, zichtbaar te blijven. Hoe kunnen we onze  

bekendheid zowel intern als extern vergroten? 

Middels websites, een interne  kabelkrant, digitale nieuwsbrieven intern/ extern en tijdschriften zoals 

“Gezond Idee” kunnen actuele berichten of andere nieuwsfeiten onder de aandacht worden gebracht. 

Het is voor ons dan ook belangrijk om alert te blijven op het regelmatig publiceren van activiteiten 

waarbij Bert Buis op een bijzondere wijze betrokken is geweest. 

 

 

Vergroten van publiciteit intern. 

 
 Deelname aan informatiedagen binnen het ziekenhuis, zoals de “ Dag van het  

chronisch zieke kind” en de “Open dag” van het ziekenhuis, dragen bij aan een 

grotere naamsbekendheid intern. Belangrijk is zichtbaar te zijn middels bijvoorbeeld 

een live-uitzending vanuit de centrale serrehal van het ziekenhuis, het houden van 

een collecte en de inzet van onze Bert Buis mascotte bij speciale gelegenheden zoals 

bijvoorbeeld de opening van nieuwe afdelingen. 

( zie foto in bijlage) 

 De uitzendingen van Bert Buis dagelijks op het interne informatiekanaal blijven 

uitzenden en herhalen. 

 Doorontwikkelen zichtbare promotiemiddelen op kinderafdeling B2 

(plafond/televisie stickers, sleutelhangers, etc.) 

 Herhaaldelijk overleg met de afdelingshoofden van de kinderafdeling B2 en 

medisch pedagogische zorg. 

 Presentaties geven over onze stichting op zowel de kinderafdeling B2 als aan 

de kinderartsen. 

 Het geven van interviews over het reilen en zeilen van Bert Buis Kindertv. 

 Meeloopdagen realiseren voor geïnteresseerde medewerkers.  
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 Voor de toekomst is het van belang te onderzoeken hoe er intern nog meer publiciteit  

gegeven kan worden aan Bert Buis kindertelevsie middels informatieborden in de 

openbare ruimtes zoals in de hal, op de Kinderpoli en het 

Patiënteninformatiecentrum. 

 

 
Vergroten publiciteit extern. 

 
 Bert Buis kindertelevisie moet lokale en regionale media actief benaderen wanneer er 

bijzondere activiteiten van Bert Buis kindertv, zoals bijvoorbeeld het evenement 

“Sterren koken voor Sterren”, plaatsvinden. Op deze wijze kunnen we profiteren van  

“free publicity”. Bert Buis dient bijzondere activiteiten publicitair te benutten, maar 

dient daarbij natuurlijk wel de privacy van de kinderen in het oog te houden. 

 
 Middels de contacten met collega-coördinatoren overleggen over de mogelijkheden 

om ons ook landelijk meer op de kaart te zetten. Er bestaan immers al nauwe 

contacten met het televisie productie bedrijf EndemolShine. Dit contact moeten we 

meer benutten. 

 
 Vergroten van de netwerken extern en zo ook de publiciteit middels de contacten van 

de diverse bestuursleden. Zie ook volgend hoofdstuk. 

 
 Social media pagina’s en website up to date houden. 

 
 

5.4.2. Fondsenwerving 

 
Bert Buis kindertelevisie wordt gefinancierd vanuit diverse bronnen. Naast de financiële ondersteuning 

vanuit het ziekenhuis voor o.a. de personele kosten van de vaste medewerkers (coördinator en 

producent), is er jaarlijks veel geld nodig om de hoogwaardige apparatuur en de exploitatiekosten te 

kunnen betalen. 

 

Het is evident actief te blijven in het verwerven van nieuwe fondsen en de basis hiervan te verbreden. 

Bert Buis wil zich tot doel stellen in de top drie te komen van de Goede Doelen in Zuid Limburg. 

 

Enkele aanbevelingen voor de toekomst zijn: 

 
 Het bereiken van en vergroten van nieuwe netwerken middels de contacten van de 

bestuursleden van de Lokale Stichting. 

 
 Duidelijke profilering van de bestuursleden van de Lokale Stichting. Momenteel zijn de 

bestuursleden onzichtbaar voor de donateurs. Een duidelijkere profilering van de afzonderlijke 

leden door middel van het plaatsen van een foto en functiebeschrijving op de website van Bert  

Buis, maakt het bestuur zichtbaarder voor sponsoren. 

 Direct mailing. Het direct benaderen van organisaties, serviceclubs en bedrijven middels het  

versturen van een brief voorzien van een aanvraag tot sponsoring. Deze wijze van benaderen
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van eventuele donateurs heeft in het verleden reeds geld opgebracht. Dit moet een 

terugkerende actie op de agenda worden. 

 
 Het onderhouden van de contacten met voormalige donateurs door ze te betrekken bij 

activiteiten en evenementen en het versturen van een halfjaarlijkse nieuwsbrief waarin o.a. 

recente weldoeners genoemd zullen worden. 

 
 In het verleden is herhaaldelijk gebleken dat Bert Buis kindertv een aantrekkelijk doel is voor 

regionale donateurs. De organisatie is klein, overzichtelijk, financieel transparant en direct 

betrokken bij de doelgroep. Gulle gevers weten dat het geld direct aan de kinderen in het 

ziekenhuis wordt besteed en niet via een landelijke organisatie elders wordt ingezet . Deze 

kleinschaligheid en regionale binding dienen we als groot voordeel optimaal te benutten. 

 
 De rol van de Beschermvrouwe (Peggy Vrijens)publicitair actiever benutten. 

 
 Onderzoek naar de mogelijkheid om een Comité van aanbeveling in te stellen. In dit comité 

zouden bekende regionale bestuurders met een breed netwerk kunnen plaatsnemen en zo 

hun netwerken kunnen aanwenden om Bert Buis te ondersteunen. 

 
 

5.4.3. Uitzendingen, producties en speciale activiteiten 

 
 
 

Zoals reeds vermeld in deze nota is het van enorm belang voor de naamsbekendheid van Bert  Buis 

kindertv om regelmatig in het nieuws te zijn. 

 

Het organiseren van evenementen voor de kinderen en hun naasten waarbij naast vermaak 

tegelijkertijd aandacht kan worden gevraagd voor sponsoring, dienen in de toekomst te worden 

gecontinueerd. Frequente contacten met de regionale en lokale horeca zoals het Struyskommitee, 

diverse restaurants, cafés en serviceclubs in Maastricht en regio zijn van groot belang hierbij. Een 

samenwerking tussen dezen kan leiden tot prachtige initiatieven die zowel de kinderen als Bert Buis 

kindertv publicitair en financieel ten goede kunnen komen. In het verleden is ook gebleken dat vele 

particulieren, vrijwilligers, bedrijven ( Qpark), leden van serviceclubs, gemeentelijke instanties (Politie) 

met plezier hun diensten aanbieden om bij deze bijzondere activiteiten een helpende hand te bieden. 

Van belang is deze contacten warm te houden, een aandachtspunt in de toekomst voor zowel het  

bestuur van de Lokale Stichting als het team van Bert Buis kindertelevisie. 

 

Kleinschaliger, maar even zo belangrijk is het om regelmatig bekende gasten uit te nodigen in de live- 
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uitzendingen of de beroemdheden op locatie op te zoeken en de kinderen zo de kans te geven deze 

te ontmoeten en interviewen. Zo hebben in het verleden de volgende bekendheden reeds voor de lens 

van Bert Buis plaatsgenomen: Youp van ’t Hek, Ilse de Lange, André Kuipers, Robert ten Brink, de  

hoofdrolspelers van Flikken Maastricht, zanger en jurylid van de Xfactor Roel van Velzen en diverse 

soapsterren van GTST. 

 

Om deze plezierige en succesvolle activiteiten in de toekomst te blijven realiseren, dienen we op de 

hoogte te blijven van actualiteiten, zowel regionaal als lokaal, aandacht te hebben voor en kennis van 

de belevingswereld van het kind, de helden van de kinderen, trends te volgen maar zeer zeker ook 

ons te verdiepen in het ziekteproces en de beleving hiervan door het kind en zijn naasten. We dienen 

voortdurend ons uiterste best doen om zo op een succesvolle wijze bij te kunnen dragen aan het 

verblijf van de patientjes in het ziekenhuis………zodat ze even kunnen “vergeten dat ze ziek zijn.” 
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6. Quotes 

 
 

"Beste medewerkers van Bert Buis KTV, Bedankt voor de leuke tijd, die jullie mij bezorgd 

hebben tijdens mijn opname in het azM. Ik heb erg genoten van de filmopname “Ziekenhuis  

Mysterie” en in de studio samen met mijn zusje Demi. Erg bedankt. Groetjes, Lisa“ 
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"Hey Bert Buis, dankzij mijn pech ben ik hier toch nog goed terecht gekomen. En ik heb van 

jou Bert, heel veel geleerd en dat vind ik te gek. Met een vriendelijke groet, Jochem." 

 
"Hoi Bert Buis, Ik vind het altijd reuze gezellig bij jullie. Ik ben blij dat jullie er zijn en hoop dat 

jullie er nog heel veel jaartjes zullen zijn. Iedere keer als ik op controle moet, kom ik altijd even 

graag bij jullie langs zeker als mijn grote fan Tarik daar is. ik verheug me nu al op de volgende 

BB show. Heel veel groetjes en kusjes van Nikita. Tot de volgende keer." 

 
 

 

 
 
 

"Hoi allemaal, Het is alweer een tijdje geleden dat ik bij jullie was, maar we genieten nog steeds 

van al die uren tape die we telkens weer bekijken. Dikke knuffels en dikke kussen van mij. 

Fleur." 

 
"Ik vind Bert Buis geweldig. Ik ben zelf al vaak in het ziekenhuis geweest en was altijd blij als 

het uitzenddag was. Want dan was het Bert Buis tijd en geen zin voor andere dingen. Bedankt 

voor die mooie tijd. Tot de volgende keer, Floyd." 

 
"Lieve Bert Buis, bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben voor mij en de andere kinderen. 

Groetjes, Shirley." 



 

  

7. Bijlagen. 
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Balans per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming) 
 
 

A c t i v a  
 

 

 
 
 
  

Vlottende activa

Vooruitbetaalde bedragen -               -               

-               -               

Liquide middelen

Kas -               84                

Bank 57.054        49.912        

57.054        49.996        

Totaal activa 57.054        49.996        

2021 2020

€ €
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P a s s i v a  
 
 

Eigen vermogen (1)

Algemene reserve 55.832        49.996        

55.832        49.996        

Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen 1.222          -               

1.222          -               

Totaal passiva 57.054        49.996        

2021 2020

€ €
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Winst-en-verliesrekening over 2021 

 

 

Donaties (2) 11.253        12.034        

11.253        12.034        

Elektronica (3) 1.670          3.821          

Verzekering 943              943              

Décor & materialen -               204              

Reiskosten 595              183              

Workshop vrijwilligers 442              -               

Kerstpakketten vrijwilligers 1.300          836              

Representatiekosten -               685              

Catering -               322              

Media - website 182              517              

Koken voor sterren -               -               

Overige kosten 100              2                   

Totaal bedrijfskosten 5.231          7.513          

Bedrijfsresultaat 6.022          4.521          

Financiële baten / lasten (186)             (175)             

(186)             (175)             

Resultaat 5.836          4.347          

2021 2020

€ €
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat per 31-12-2021 uit de volgende personen:  
Stephanie Klop-Hameleers - Voorzitter 
Sjors Abeling – Secretaris 
Simone Reijnders – Penningmeester 
Nicole Brudnitzki - Bestuurslid 
Gijs van Well - Bestuurslid 
 
Tijdens 2021 zijn er geen wijzigingen in het bestuur geweest. De bestuursleden van Stichting 
Kindertelevisie azM zijn onbezoldigd. 

Activiteiten 
Bert Buis Kindertv maakt in samenwerking met patiëntjes van de kinderafdeling van het ziekenhuis in 
Maastricht televisieprogramma’s. De missie van Bert Buis Kindertv is “kinderen, die opgenomen zijn in het 
ziekenhuis, even laten vergeten dat ze ziek zijn”. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende 
ervaring. Kindertelevisie probeert het verblijf aangenamer te maken door kinderen te betrekking bij het 
maken van een wekelijks televisieprogramma en het aanbieden van diverse daarbij horende activiteiten.  

Algemeen 

Bert Buis heeft in 2015 de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) `Culturele ANBI' verkregen. 
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.  
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Materiële vaste activa 
Investeringen in materiële vaste activa, zoals apparatuur en dergelijke, worden als last verantwoord in de 
periode waarin deze worden betaald. Derhalve worden deze activa niet in de balans opgenomen. 
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Opbrengsten 

Algemeen 

Onder baten wordt verstaan de opbrengst uit de verkregen donaties. 

Kosten 

Algemeen 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden 
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
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Toelichting op de balans 

Eigen vermogen (1) 
De samenstelling alsmede het verloop van het eigen vermogen blijkt uit onderstaand overzicht: 
 

 
 

  

  

Algemene 

Reserve Totaal 2020

Stand per 1 januari 49.996        49.996        

Resultaat 5.836          5.836          

Stand per 31 december 55.832        55.832        
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening 

 
 
Toelichting 
De baten zijn verkregen van verschillende donateurs. We lichten de activiteiten van de donateurs met 
betrekking tot de donaties kort toe. 
 
Actie Yannick 
Yannick, ongetwijfeld een van onze jongste donateurs, zette zich met met zijn familie in om met 
verschillende acties geld bij elkaar te brengen voor Bert Buis Kindertv. Het totaalbedrag van alle acties 
mochten we in 2021 van hem ontvangen. 
 
Medtronic 
De Medtronic missie, geschreven in 1960, dicteert dat de eerste en belangrijkste prioriteit is om bij te 
dragen aan het welzijn van de mens. Meer dan een halve eeuw later blijft de missie dienen als ethisch 
kader en inspirerend doel voor alle medewerkers over de hele wereld. Het behouden van goed 
burgerschap binnen het bedrijf maakt deel uit van de missie van Medtronic. Hierdoor kunnen 
medewerkers het hele jaar door deelnemen aan diverse sportevenementen. Voor elke kilometer die onze 
collega's gelopen, gerend of gefietst hebben, doneerde Medtronic een bedrag aan een goed doel. Bert 
Buis KinderTV was één van deze doelen. 
 
Asito BV 
Schoonmaakbedrijf Asito is als bedrijf werkzaam in de zorgsector. Vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid en affiniteit met de sector kozen ze Bert Buis Kindertv als goede doel om een schenking 
aan te doen.  
 
Keurslagers 

2021 2020

€ €

Baten (2)

Anonieme donateurs (via M UMC+) 2.480          2.890          

Actie Yannick 3.918          874              

Medtronic 2.000          -               

De Kiosk city cards 200              200              

Keurslagers 900              -               

Asito BV 1.000          -               

Jaap de Volendammer VOF 100              

Inpakcentrale ICN BV 315              

LadieCircle 36 Maasland -               3.500          

Afscheid Marja van Dieijen -               3.895          

Nagedachtenis Daan -               275              

Anonieme donateurs 340              400              

11.253        12.034        
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Naar aanleiding van hun jubileum deden de Limburgse Keurslagers een gezamenlijk donatie die ze tijdens 
een van de eerste uitzendingen na de corona periode in de studio kwamen overhandigen.  
 
  
Overige donaties 
Naast bovengenoemde donaties ontvangt Bert Buis elk jaar donaties van verschillende (anonieme) 
donateurs onder andere vele jubilarissen vanuit het MUMC+.   
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2021 2020

€ €

Elektronica (3)

Intercomset -               3.821          

Microfoons 1.206          

Vlogset 464              -               

1.670          3.821          


