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Voorwoorden 

“Ik wilde een film van gewone dingen. Zodat we Art blijven herinneren zoals hij was. Ik kan 
niet in woorden uitdrukken hoe belangrijk deze beelden voor ons zijn. Stichting Living 
Memories doet onmisbaar werk op het gebied van rouwverwerking”.  Mariëlle, moeder van 
Art.  

“Als Stichting Living Memories al had bestaan toen Daan ziek werd, had ik ze erg graag 
ingeschakeld. Daan was mij altijd aan het beschermen, in een gesprek met iemand anders 
had hij denk ik andere dingen gezegd”.  Bertine, ambassadeur en moeder van Daan.   

“Dus kwam Stichting Living Memories enkele uren bij ons thuis. Wij deden eigenlijk 
gewoon ons ding en de cameraman filmde hier en daar momenten. Het ging allemaal zo 
gemoedelijk dat je niet eens in de gaten had dat hij er was”. Erika, moeder van Lotte. 

“Het creëren van tastbare herinneringen aan het leven van het kind maakt dat bewust 
afscheid genomen kan worden van dat leven. Dit is belangrijk voor het kind dat gaat 
sterven, maar ook voor de ouders, brussen en alle anderen die hem of haar moet loslaten 
en met slechts verhalen en herinneringen verder moeten”.  Jan Peter Rake, kinderarts. 

“Het hebben van een videoportret is van onschatbare waarde. Telkens weer hoor ik hoeveel 
troost het biedt om beelden terug te kunnen kijken. Stichting Living Memories maakt dit 
mogelijk”. Leoniek van der Maarel, rouwpsycholoog.  

“Wat deze kinderen met elkaar gemeen hebben, is de wens zo lang mogelijk normaal te 
leven en zich te verbinden met dagelijkse momenten. Kleine en grote momenten die 
betekenisvol en kenmerkend zijn voor dat kind. Stichting Living Memories legt deze 
momenten op indrukwekkende wijze vast”. Rebecca Debekaussen, rouwtherapeut 

“Ik realiseer me heel goed dat na een overlijden altijd een moment komt dat je je afvraagt: 
‘Hoe klonk hij of zij ook alweer?’. Ik denk dat alle ouders weleens denken aan de 
mogelijkheid dat je kind er niet meer is. Ik kan daar echt misselijk van worden. Maar voor 
sommige mensen is dit helaas de realiteit”.  Roos Schlikker, ambassadeur.  

“Ik vond het vooral heel leuk dat mijn vrienden er waren en dat ik samen met mijn broertje 
ging fietsen. De cameraman was erg aardig en hij heeft mooie beelden geschoten. Het 
filmpje vind ik erg mooi geworden”.  Ruurd, 16 jaar.  

Bovenstaande reacties op ons werk maken een uitgebreid voorwoord van mij volledig 
overbodig. Iedereen die ons de afgelopen periode enthousiast heeft ontvangen en op 
welke manier dan ook heeft ondersteund, bedank ik bij deze. Wij zullen ons ook de 
komende jaren met hart en ziel in blijven zetten om waardevolle herinneringen voor 
zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken.  

Peter Maarsen, voorzitter Stichting Living Memories        September 2018 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1.  Missie 

Stichting Living Memories is in april 2017 opgericht door journaliste Thinka Sanderse. In 
2005 behaalde zij haar diploma aan de HBO-opleiding Journalistiek in Zwolle. Daarna was 
zij onder meer werkzaam bij Omroep West, RTL Nieuws en RTV NH. Ook maakte Thinka 
voor de Dierenbescherming het tv-programma Kids for Animals, wat onder meer te zien 
was bij National Geographic Junior. In haar werk bij de radiotak van RTV NH kwam zij in 
aanraking met de wereld van kinderkanker. In 2012 volgde ze Chantal, een meisje met 
botkanker.  

Thinka zegt daarover: “Eén van de eerste dingen die haar moeder zei was: 'Mocht het 
verkeerd aflopen, dan hebben we in ieder geval deze verhalen'. Chantal overleed op 
twaalfjarige leeftijd, in de periode dat ik radioreportages over haar en haar ziekte maakte. 
Een heftige gebeurtenis voor haar geliefden die ook op mij diepe indruk heeft gemaakt. 
Na de uitvaart heb ik alle audio-bijdrages aan de ouders overhandigd. Zodat zij voor altijd 
haar stem kunnen horen."   

In de jaren die volgden, groeide de wens om meer mensen te kunnen helpen aan een 
portret van hun terminaal zieke kind, broertje of zusje. Gesprekken met zorgprofessionals 
en ouders die hun kind hadden verloren wezen steeds op het grote belang van het 
hebben van bewegend beeld. Want hoezeer nabestaanden zich ertegen verzetten, in de 
loop der tijd vervagen herinneringen aan hun dierbare. Het stemgeluid, de oogopslag, 
karakteristieke gelaatsuitdrukkingen, de manier van bewegen of details in het uiterlijk 
komen minder scherp op het netvlies. Het hebben van bewegend beeld maakt het voor 
nabestaanden mogelijk hun overleden dierbaren dichtbij zich te houden. Volgens 
rouwtherapeuten dragen bewegende beelden bij aan de rouwverwerking.  

Met de wetenschap dat het maken van videoportretten van kinderen die komen te 
overlijden aan een ernstige ziekte in Nederland nog niet werd gedaan en de aanwezige 
behoefte in het achterhoofd onderzocht Thinka de mogelijkheden om een bedrijfje op te 
richten. Maar om geld te vragen voor de videoportretten voelde niet goed.   

Thinka: “Veel mensen die de zorg krijgen voor een ernstig ziek kind krijgen te maken met 
onverwacht hoge kosten. Denk maar aan het parkeren bij een ziekenhuis. De eerste paar 
uur worden vergoed door de verzekering, maar door alle onderzoeken en behandelingen 
ben je er soms dagen of weken achter elkaar. En er zijn genoeg voorbeelden van mensen 
die hun baan verliezen. ZZP’ers verliezen meteen inkomen en werkgevers accepteren 
ongeveer een jaar dat je er niet altijd bent, daarna wordt het ingewikkeld”.  

Omdat de prijs voor het maken van een videoportret op commerciële basis afhankelijk van 
de lengte en de wensen al gauw uitkomt op een bedrag tussen de duizend en 
tweeduizend euro, werden de gedachten verlegd naar een andere manier van financieren. 
De portretten zouden moeten worden gemaakt door professionele vrijwilligers. En de 
organisatie ervan zou niet door nabestaanden, maar door derden worden betaald.  
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Het resultaat was de oprichting van Stichting Living Memories. Een uniek initiatief dat in 
Nederland nog niet bestond.  

In de statuten staat het doel van de stichting als volgt omschreven: ‘het voldoen aan de 
wens van terminaal zieke kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar door het maken 
en kosteloos verstrekken aan hen en hun naaste familieleden van audio- en 
videoportretten van deze kinderen”. In de praktijk komt de wens voor een portret vaak van 
ouders, zeker als het gaat om jonge kinderen. 

              
1.2 Doelstelling 

Stichting Living Memories wil het voor zoveel mogelijk ouders, broers en zussen van 
terminaal zieke kinderen mogelijk maken hun dierbaren dichtbij zich te houden door 
middel van het maken van audio- of videoportretten. Deze portretten worden kosteloos 
aan de nabestaanden aangeboden. De stichting beoogt hiermee een belangrijke bijdrage 
te leveren aan de rouwverwerking van de nabestaanden.  

1.3 Strategie 

In de periode na de oprichting zijn de gesprekken met (ervarings-)deskundigen en 
zorgprofessionals voortgezet. Hieruit blijkt keer op keer dat de behoefte aan de door 
Stichting Living Memories gemaakte videoportretten groot is en dat de portretten als zeer 
waardevol worden ervaren.  

Om de kwaliteit van de portretten te kunnen garanderen en cliënten niet te hoeven 
afwijzen zijn we zonder publiciteit stap voor stap begonnen met het opbouwen van onze 
organisatie en ons netwerk. Die rustige maar zeer gestage groei willen we continueren. De 
stichting blijft daarbij voortdurend met alle betrokkenen, zowel cliënten, vrijwilligers als 
zorgprofessionals, evalueren om onze dienstverlening verder te professionaliseren.     

De zoektocht naar professionele cameramensen, die op vrijwillige basis de portretten 
zouden kunnen maken, leverde in het eerste jaar al vijfentwintig enthousiaste en 
betrokken medewerkers op. Mensen met een groot hart die hun vakkennis op het gebied 
van beeld en geluid in willen zetten om andere mensen iets waardevols te schenken. En 
de zoektocht naar deze professionals gaat door. De stichting beoogt in elke (zorg)regio 
van Nederland meerdere vrijwilligers inzetbaar te hebben. In de periode van dit 
beleidsplan zou het bereikte aantal van honderd vrijwillige professionele cameramensen 
een prachtig resultaat zijn.  

Onze vrijwilligers gaan nooit onvoorbereid naar onze cliënten. Ze worden volledig 
ingelicht over de situatie van het gezin waar zij worden ingezet. Hiervoor worden in 
overleg met cliënten uitgebreide draaiboeken gemaakt. De stichting wil daarnaast dat de 
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beschikbare vrijwilligers met voldoende kennis van zaken handelen. Cursussen van 
zorgprofessionals en vrijwilligersdagen met deskundige sprekers dragen daaraan bij.  

De stichting werkt sinds de oprichting nauw samen met het Emma Thuisteam van het AMC 
Ziekenhuis in Amsterdam. Dit team bepaalt, in samenspraak met ons, welke gezinnen in 
aanmerking komen voor het maken van een videoportret en op welke termijn het portret 
gemaakt kan worden. De inbreng van zorgprofessionals is daarbij onmisbaar. Zij kunnen 
bepalen of het gezin het maken van een portret zowel logistiek, fysiek als psychisch 
aankan. De stichting heeft inmiddels vergelijkbare samenwerkingen opgebouwd met 
andere kindzorgorganisaties en wil deze samenwerkingen in deze beleidsperiode verder 
uitbreiden.  
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2. Huidige situatie 

Stichting Living Memories heeft in het eerste jaar van het bestaan vooral gewerkt aan de 
opbouw van de organisatie om aan de grote potentiële vraag naar portretten te kunnen 
voldoen. In Nederland sterven jaarlijks ongeveer twaalfhonderd kinderen aan een ziekte. 
Stofwisselingsziekten zijn daarbij doodsoorzaak nummer één. Als Stichting Living 
Memories door alle gezinnen die een kind gaan verliezen zou worden gevraagd, kunnen 
we daar nog niet aan voldoen. We zijn ook nog geen 24/7 inzetbare organisatie.  

Op dit moment is er een nauwe samenwerking met het Emma Thuisteam van het AMC 
Ziekenhuis in Amsterdam. Dertig mensen met vakkennis op het gebied van beeld en 
geluid zijn op vrijwillige basis inzetbaar voor het maken van de portretten. Er zijn dertien 
portretten afgeleverd. In één geval voldeed het afgeleverde product niet aan de 
verwachtingen van de cliënt. In goed onderling overleg is een oplossing gevonden.  

Er is een Comité van Aanbeveling samengesteld (zie 4.4), er zijn ambassadeurs die zich 
inzetten voor de stichting (zie 4.5) en op Facebook, LinkedIn en Twitter is de organisatie 
actief. Er wordt nauw contact onderhouden met (ervarings-)deskundigen en 
zorgprofessionals die op constante basis ondersteuning verlenen en adviseren over onze 
uitingen in diverse media. 

De stichting is opgenomen in de gegevensbank van het Kenniscentrum Filantropie. 
Daarmee is ook via www.geefwijzer.nl inzichtelijk dat de stichting transparant en 
betrouwbaar is. Op het moment van schrijven van dit beleidsplan is ook het CBF-keurmerk 
aangevraagd. De aanvraag is in behandeling.   

Op het financiële vlak zijn de eerste stappen naar bestendiging van de organisatie gezet. 
Er is op het moment van schrijven van dit beleidsplan nog geen financiële ruimte voor het 
in loondienst nemen van werknemers. Wel wordt voor de dagelijkse werkzaamheden één 
medewerker op freelancebasis ingehuurd. Diverse bedrijven en organisaties sponsoren 
onze activiteiten. Zo worden we voor vervoer door Nederland gesponsord met een 
leaseauto en wordt al ons drukwerk kosteloos gedaan. Daarnaast worden diverse acties 
voor Stichting Living Memories georganiseerd. Een bedrijvenvoetbaltoernooi in 
Emmeloord heeft bijvoorbeeld tienduizend euro opgebracht.  

De doelen die bij de oprichting zijn gesteld zijn allemaal gehaald. Het punt in ontwikkeling 
waar de stichting zich nu bevindt was verwacht over vijf jaar bereikt te zijn. Wel zal er 
financieel een grote stap moeten worden gezet, als de stichting aan haar ambities wil 
blijven voldoen. Er is behoefte aan minimaal drie fte’ers in loondienst die de organisatie 
van de stichting op zich kunnen nemen. Daarvoor is jaarlijks een budget van minimaal 
€150.000,- benodigd, vijf keer zoveel als op het moment van schrijven van dit beleidsplan 
beschikbaar is.  

http://www.geefwijzer.nl
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De behoefte aan een snel groter wordend budget komt voort uit de snelheid waarmee de 
stichting groeit. De behoefte aan de portretten blijkt groot, de organisatie voor het maken 
ervan omvangrijk. Er wordt veel gevraagd van de vrijwilligers, die goed getraind en goed 
geïnformeerd aan het werk moeten kunnen. Dat vraagt veel voorbereidend werk voor de 
organisatie. De backoffice wordt veel sneller en vaker belast op het gebied van overleg 
met cliënten, zorgverleners en vrijwilligers dan aanvankelijk verwacht.   

Daarbij is financiering door fondsen vaak een probleem. Er wordt dan van Stichting Living 
Memories gevraagd om een bepaalde periode af te bakenen waarbinnen een project zich 
afspeelt om financiering te kunnen krijgen. Zo’n afgebakende periode is er voor Stichting 
Living Memories niet. Het project waaraan wij werken zijn de portretten die we maken. We 
maken die portretten zolang er kinderen overlijden aan ziekten.  

2.1 Activiteiten van de organisatie 

Stichting Living Memories maakt op het moment van schrijven van dit beleidsplan 
gemiddeld elke week een portret van een kind met een beperkte levensverwachting. Aan 
het eind van deze beleidsperiode is de verwachting dat er gemiddeld vier portretten in 
een week gemaakt zullen worden.  

We werven dagelijks actief vrijwilligers bij regionale omroepen en zijn daarvoor in contact 
met hoofdredacties door heel Nederland. Er is ook overleg met één van de grootste 
productiebedrijven van Nederland over de inzet van hun professionele cameramensen.   

In de komende periode wil Stichting Living Memories een vaste waarde worden in de 
wereld van de kinderpalliatieve zorg. Er worden gesprekken gevoerd met nog op te 
richten zorgteams door heel Nederland. In alle zeven zorgregio’s wil Stichting Living 
Memories werkrelaties aangaan, vergelijkbaar met het Emma Thuisteam van het AMC 
Ziekenhuis in Amsterdam. Zo is er al sprake van overleg met het zorgteam in Groningen 
dat op het moment van schrijven van dit beleidsplan nog in een beginstadium verkeert.  

Er is een samenwerking met online juwelier Hupje.com. Via de verkoop van sieraden en 
het netwerk van Hupje.com is Stichting Living Memories bezig met ‘community building’. 
Het netwerk van Hupje.com op Facebook beslaat veertigduizend mensen.  

Ruimere financiële mogelijkheden zijn zoals eerder beschreven van groot belang om de 
werkzaamheden zorgvuldig en betrouwbaar te kunnen blijven uitvoeren. Rouwcentra, 
uitvaartverzorgers en zorgverzekeraars zullen worden benaderd om financiële bijdragen 
te gaan leveren. De portretten die Stichting Living Memories maakt dragen volgens 
rouwdeskundigen en ervaringsdeskundigen aantoonbaar bij aan de rouwverwerking. Dit 
effect van de portretten moet nog duidelijker voor het voetlicht worden gebracht om 
partijen te overtuigen van het belang van financiering.  
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2.2 Voorbeelden van activiteiten  

In september 2018 wordt de eerste ‘Vrijwilligersdag’ van de stichting georganiseerd. 
Sprekers uit de zorgwereld en ervaren cameramensen gaan onze vrijwilligers over diverse 
onderwerpen bijscholen. De vrouwen van ‘Je Beste Indruk’ gaan het bestuur en onze 
ambassadeurs op professionele wijze meegeven hoe het verhaal van de stichting het best 
kan worden verteld.  

Ouders vertellen in video’s op de site www.stichtinglivingmemories.nl het belang van de 
portretten voor het bewaren van herinneringen. De mogelijkheid om een dierbare dichtbij 
te houden, is van grote waarde bij de rouwverwerking. Dat blijkt keer op keer wanneer de 
stichting een ouder van een kind dat is overleden aan het woord laat.   

Het CBF-keurmerk is op het moment van schrijven van dit beleidsplan aangevraagd. De 
stichting gaat op korte termijn op zoek naar (grotere) financiers.  

In maart 2019 organiseert Stichting Living Memories opnieuw een eigen actiedag. Een 
grote spinningmarathon in een sporthal vormt daarvan het hart. In 2018 bracht de 
spinningmarathon ruim zevenduizend euro op, de stichting zet voor 2019 in op 
vijftienduizend euro. Naast de spinningmarathon worden op de actiedag zelf en in de 
weken voorafgaand aan de dag acties georganiseerd, zoals plantjesmarkten en 
sponsorlopen op scholen en bij sportclubs.  

Er is op het moment van schrijven van dit beleidsplan overleg om een team deel te laten 
nemen aan de Roparun in juni 2019. Het betreffende team haalde in 2018 een bedrag van 
vijfentwintigduizend euro op voor een ander goed doel. Verder wordt onderzocht of er 
teams van Stichting Living Memories mee kunnen doen aan de Zandvoort Run en de Dam 
tot Damloop. In september 2018 wordt t.b.v. de stichting een tocht met klassieke auto’s 
gereden in Putten. 

http://www.stichtinglivingmemories.nl
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3.  Toekomst 

Met de Stichting Pal wordt bekeken hoe Stichting Living Memories in de overige 
zorgregio’s van Nederland het best kan worden ingezet. Ook met het Prinses Maxima 
Centrum in Utrecht gaan we de mogelijkheden van samenwerking onderzoeken. Het 
streven voor deze beleidsperiode is om in elk Academisch Ziekenhuis in Nederland een 
medewerker en een camera beschikbaar te hebben.  

Stichting Living Memories maakt nu portretten van kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar 
die komen te overlijden aan een ernstige ziekte. In de toekomst willen we ook van 
kinderen die in de neonatale fase sterven en van kinderen die slachtoffer worden van een 
ernstig ongeluk kosteloos onze portretten kunnen maken. Daarvoor is 24-7 
beschikbaarheid van vrijwilligers en beschikbaarheid van camera’s in ziekenhuizen 
noodzakelijk. Binnen deze beleidsperiode zullen hiervoor initiatieven worden gestart en 
financieringsmogelijkheden worden gezocht.  

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer twaalfhonderd kinderen aan een ziekte. 
Stofwisselingsziekten zijn doodsoorzaak nummer één, diverse vormen van kanker volgen 
daarna. Als de stichting voor alle gezinnen inzetbaar wil zijn, moet het aantal vrijwillige 
videomakers drastisch stijgen. De verwachting van zorgprofessionals is dat in deze 
beleidsperiode het aantal portretten dat de stichting in een jaar maakt, gaat stijgen naar 
rond de tweehonderd. Om aan die verwachting te kunnen voldoen, willen we in deze 
beleidstermijn doorgroeien naar honderd vrijwillige videomakers.  

Om ons werk professioneel, accuraat en zorgvuldig te kunnen blijven doen, zijn vaste 
medewerkers onmisbaar. Ook moet in elk ziekenhuis waar wij mee samenwerken een 
camera van onze stichting beschikbaar zijn. Dit maakt het voor ons mogelijk om ook op 
spoedgevallen te reageren. Dat betekent dat ons beschikbare budget aanzienlijk moet 
stijgen.    

De afdelingen pers en communicatie van de ziekenhuizen in Nederland moeten 
doordrongen worden van het belang van onbeperkte en directe toegang van onze 
camera’s bij de families die ons willen inzetten. De dienst die wij verlenen mag niet 
worden gehinderd door bureaucratie. Wij leveren videoportretten voor uitsluitend 
privégebruik door- en op uitnodiging van de gezinnen waarvoor wij filmen. Nog in het jaar 
2018 wordt overlegd met één van de persorganisaties van een ziekenhuis waarmee we nu 
al samenwerken. De uitkomst van dat overleg zal dienen als basis voor de te volgen 
landelijke strategie.  
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4.  Organisatie 

Naam:    Stichting Living Memories 
KvK nummer:   67978274 
RSIN nummer:  857250759 
Postadres:    Brugstraat 30, 1906 WV Limmen 
Tel:     0297 - 727748 
Mob:     06 - 81601690 
ANBI status:    ja 
Kenniscentrum Filantropie:  ja 
CBF Keurmerk:   aangevraagd en in behandeling 

Stichting Living Memories wil voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Niet alleen 
met betrekking tot de organisatie zelf, maar ook op het gebied van beeld- en portretrecht, 
omgang met kinderen, de relatie met onze vrijwilligers en de privacywet. Dit betekent in 
de praktijk dat een constante analyse van juridisch relevante literatuur nodig is. 

4.1 Bestuur 

Het bestuur bestaat op het moment van schrijven van dit beleidsplan uit vijf personen. Het 
bestuur is onbezoldigd en volledig onafhankelijk. Hun beroepen en nevenactiviteiten 
staan beschreven op de website www.stichtinglivingmemories.nl.  

Voorzitter:   dhr. Peter Maarsen 
Penningmeester: mevr. Kim Driessen 
Secretaris:   mevr. Claudia van den Brink 
Bestuurslid:  mevr. Jacqueline Hilbers 
Bestuurslid:  dhr. Jarno Michel 

4.2 Werknemers 

Stichting Living Memories huurt op het moment van schrijven van dit beleidsplan voor 
haar organisatorische werkzaamheden een ZZP’er op freelancebasis in. Voor het in 
loondienst hebben van werknemers is nog geen financiële ruimte.  

http://www.stichtinglivingmemories.nl
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De portretten worden gemaakt door dertig professionele cameramensen op vrijwillige 
basis. Zij krijgen hun reiskosten vergoed. Het aantal uren dat zij voor de stichting werken, 
hangt af van hun beschikbaarheid en mogen ze volledig zelf invullen.  

De verwachting is dat de vraag naar portretten de komende maanden/jaren enorm zal 
toenemen. Drastische uitbreiding van het aantal vrijwilligers naar ongeveer honderd in 
deze beleidstermijn staat daarom hoog op de agenda.  

Ook een aantal werknemers in vaste dienst wordt prioriteit. De verwachting is dat over 
drie jaar minimaal drie fte benodigd zijn om de organisatie draaiend te houden.  

4.3  Comité van Aanbeveling 

Jan Peter Rake, kinderarts 
Rebecca Dabekaussen, rouwtherapeut 
Leoniek van der Maarel, psycholoog gespecialiseerd in kinderrouw 
Stephanie Vallianatos, innovator, projectleider en onderzoeker intensieve kindzorg 

4.4  Ambassadeurs 

Roos Schlikker, journalist en comlumnist 
Bertine van der Poll, moeder van Dappere Daan die op 14-jarige leeftijd overleed aan 
leukemie en schrijfster van het boek: ‘Huil maar niet mama…alleen mijn bloed is ziek’.  
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5. Financiën  

Stichting Living Memories heeft één zwakte. Er is geen duidelijk afgebakende periode 
waarin een bepaald project wordt afgerond. Onze portretten zijn ons project. Ze worden 
op doorlopende basis gemaakt en de stichting gaat daarmee door zolang er kinderen 
overlijden aan ziekten. Voor projectfinancieringsorganisaties is dit vaak een probleem. Zij 
vragen om projecten die in een bepaalde periode worden uitgevoerd. 

De sterkte van de stichting is dat elke euro die binnenkomt rechtstreeks naar het maken 
van de portretten gaat. Een videoportret zoals dat door Stichting Living Memories wordt 
gemaakt, kost in het commerciële circuit tussen de vijftienhonderd en tweeduizend euro. 
Omdat onze professionele cameramensen/editors de portretten op vrijwillige basis 
maken, wij gebruik maken van een gesponsorde kantoorruimte, gesponsord vervoer en 
gesponsord drukwerk, kunnen wij de kosten van een portret beperken tot ongeveer 
zevenhonderdvijftig euro. Hieronder specificeren we die kosten.  

De kosten bestaan voor het grootste deel uit de voorbereidende werkzaamheden die op 
professionele wijze moeten gebeuren. Intense en vele contacten met zorgverleners, 
vrijwilligers en cliënten zijn nodig om tot een bevredigend resultaat te komen.  

Onze vrijwillige videomakers gaan volledig voorbereid op pad. Omdat de situatie in elk 
gezin uniek is worden uitgebreide draaiboeken opgesteld waarin wordt aangegeven hoe 
de gezondheidssituatie van het betreffende kind, de gezinssamenstelling en 
mogelijkheden om te filmen zijn. Bovenstaande voorbereidende werkzaamheden vragen 
op het moment van schrijven van dit beleidsplan al anderhalve fte. De vrijwilligers worden 
verder getraind in het omgaan met de betreffende gezinnen, begeleid en geschoold in 
hun werkzaamheden en wanneer nodig wordt nazorg verleend.  

De verdere kosten die wij maken voor de portretten bestaan uit opslag van ons 
videomateriaal, reiskosten van de vrijwilligers, aanschaf/vervanging, onderhoud en 
verzekeringen van apparatuur en gangbare kantoorkosten als printer-, kopieer- en 
computerkosten.  

Donateurs, sponsors en projectorganisaties kunnen op basis van zevenhonderdvijftig euro 
per volledig portret, kiezen aan hoeveel portretten of delen ervan ze willen bijdragen. We 
gaan uit van een gemiddelde lengte van vijf minuten per videoportret. Tien seconden 
videobeeld kost in die berekening vijfentwintig euro.  

Op het moment van schrijven van dit beleidsplan is zoals gezegd anderhalf fte nodig om 
de dagelijkse werkzaamheden te kunnen verrichten. Eén fte berekent de Stichting op 
basis van de cao Zorg en Welzijn op ongeveer vijftigduizend euro. Dat betekent dat in het 
lopende boekjaar 2018 er ongeveer vijfenzeventigduizend euro nodig is.  
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De verwachting is dat in de komende twee jaar er nog anderhalf fte nodig zal zijn om het 
werk van de backoffice aan te kunnen. Het budget dient daarom in de komende twee jaar 
te groeien naar minimaal honderdvijftigduizend euro per jaar. 

Als eerder gemeld is een wens van de stichting om binnen de zeven zorgregio’s een 
camera in de ziekenhuizen beschikbaar te hebben. Daarvoor is in de komende drie jaar 
ongeveer zeventigduizend euro extra nodig.  

In het kort: 
Kosten 1 portret     750,-  
Verwacht aantal portretten per jaar  200 
Aantal Fte 3 (à 50.000) in 2021  150.000,- 
Extra voor camera’s in ziekenhuizen  70.000,- (over drie jaar) 
Benodigd jaarbudget ‘19,’20,’21  minimaal 175.000,- 

5.1 Beheer en besteding van het vermogen 

Daar waar de stichting vermogen heeft, wordt dit aangewend voor de lopende 
activiteiten. Het vermogen zal niet groter zijn dan de benodigde financiële buffer voor 
tijden waarin het aantal donateurs of fondsenwervende acties achterblijft bij de 
verwachtingen. Het bestuur streeft naar een reservevermogen van minimaal twee en 
maximaal vijf jaarbudgetten. Mocht de stichting worden opgeheven, dan is in de statuten 
vastgelegd dat het resterende vermogen ter beschikking wordt gesteld aan een non-profit 
organisatie met een doel dat vergelijkbaar is met het doel van Stichting Living Memories.  

5.2 Verantwoording 

De stichting heeft op het moment van schrijven van dit beleidsplan, in september 2018, 
nog geen volledig boekjaar gedraaid. Een voorlopige staat van baten en lasten over 2017 
en een begroting over 2018 zijn te vinden op onze site www.stichtinglivingmemories.nl. 
Uiterlijk maart 2019 legt de stichting officieel financiële verantwoording af in een 
goedgekeurd jaarverslag inclusief balans. 

http://www.stichtinglivingmemories.nl

