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Inleiding

De stichting Sunshine Society werd op 14 november 2012 opgericht door de initiatiefnemers Robbert
Recourt en Joost de Venster. Zij hadden de idee, dat zij het welzijn van vooral ouderen met dementie
konden verbeteren door hen een bezoek te brengen, waarin het communiceren met die ouderen via
nostalgische muziek het belangrijkste onderdeel vormde.
Maar ook hun verbale communicatie, improvisatie en hun uitnodiging van de ouderen tot participatie
met elkaar en hun leefomgeving zouden hun bezoek tot een waar festijn maken.
Zorginstellingen reageerden enthousiast op de idee en waren vol lof over de wijze, waarop zij hun
bezoek vormgaven en –vooral- waarop de ouderen (met dementie) reageerden.
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Missie en doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het welzijn van ouderen in zorginstellingen te verbeteren, deze ouderen
plezier te verschaffen, verlichting te geven, afleiding te brengen, blijer en actiever te maken en de
onderlinge communicatie en saamhorigheid te bevorderen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanbieden en verzorgen van muzikale, vrolijk
stemmende activiteiten en voorstellingen van nostalgische aard en professioneel niveau, waarbij het
maken van persoonlijk contact voorop staat.
De Stichting Sunshine Society gaat die ouderen bezoeken en wil hen dan in een sfeer van warmte en
blijheid (weer) het gevoel geven gezien en gewaardeerd te worden. Dit brengt hun zelfvertrouwen en
identiteit terug. Het geeft de mensen houvast en onderstreept dat deel, dat nog wel bij hun intact is.
De missie en de doelstelling van de stichting laten zich het best karakteriseren door de volgende
kernbegrippen: verbetering van het welzijn van ouderen (met dementie) via nostalgische muziek en
improvisatie gericht op participatie in onderlinge verbondenheid met de leefomgeving.
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Doelgroep en activiteiten

De doelgroep van de stichting zijn ouderen (met dementie) in zorginstellingen.
Ouderen in zorginstellingen zien hun contacten vaak afnemen: familie, vrienden en vriendinnen
komen weliswaar langs, maar in het dagelijks leven zijn dat toch schaarse momenten.
In het verpleeg- of verzorgingshuis is er veel minder contact met de buitenwereld dan voorheen.
Onderling contact tussen bewoners verloopt, met name bij mensen met dementie ,vaak zeer moeizaam.
De stichting streeft ernaar deze ouderen uit hun isolement te halen en hen ook met elkaar in contact te
brengen om zich zo weer verbonden te laten voelen met hun directe leefomgeving.
De stichting heeft in 2013 een afspraak kunnen maken met het muzikale duo The Sunshine Soldiers.
Dit duo weet als geen ander met zijn optreden met nostalgische muziek het invullen van het
verwezenlijken van de doelstelling te realiseren.
The Sunshine Soldiers
Het romantische, muzikale duo The Sunshine Soldiers brengt bij zijn bezoek aan de zorginstellingen
in een sfeer van warmte en blijheid oude Engels- én Nederlandstalige liedjes ten gehore, afgestemd op
de sfeer van de groep en de individuele bewoners. Soms op afstand, soms dichtbij, soms een ingetogen
liefdesliedje zingend, soms een spectaculaire aubade brengend. En een bezoek kan zo maar
“ontaarden” in meezingen en –dansen.
The Sunshine Soldiers maken door hun muziek, mimiek en warme aanwezigheid waarachtig contact
met de ouderen en bevorderen hiermee ook het onderlinge contact. Zij laten hen hun levenskracht
weer ervaren, die niet alleen uitstraalt naar elkaar , maar ook naar hun familie en verzorgers.
The Sunshine Soldiers spelen op banjo, ukelele, mondharmonica, minitrompet en gieter(!), maar hun
belangrijkste instrument is misschien wel hun grote improvisatievermogen.
Een overzicht van de bouwstenen van hun bezoek en een kort profiel van de Soldiers is opgenomen in
bijlage 1 bij dit verslag.
In 2013 zijn er dankzij krachtige wervingsactiviteiten 82 (begroot 84) bezoeken door de Soldiers aan
zorginstellingen gebracht.
En groot aantal reacties van de zorginstellingen, die de elementen nostalgische muziek en verbale
improvisatie als zeer positief ervoeren, is opgenomen in bijlage 2 bij dit verslag.
Andere activiteiten
Aan het begin van het jaar zijn de missie en doelstelling van de stichting verder uitgewerkt.
De wervingsactiviteiten zijn besproken en in gang gezet, waarbij een tarievenlijst en algemene
voorwaarden zijn opgesteld.
Ook het plan fondsenwerving kreeg zijn beslag. Van de vier benaderde fondsen werd door één fonds
negatief op ons verzoek tot subsidiëring gereageerd, maar de drie andere fondsen waren bereid ons
financieel bij te staan.
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Het gaat om de volgende fondsen en bedragen:
Fonds Sluyterman van Loo: € 10.000
RCOAK: € 8.000
VSB fonds: € 20.000

Wij zijn deze fondsen zeer erkentelijk, dat zij in die eerste wordingsfase van de stichting vertrouwen
hadden niet alleen in onze doelstelling ,maar ook in de uitvoering van de activiteiten tot het realiseren
van die doelstelling. Onze dank daarvoor.
Aan de zorginstellingen konden de bezoeken, dankzij de geworven subsidies, tegen gereduceerd tarief
worden aangeboden. De betaalde vergoedingen door de zorginstellingen liepen parallel met de in de
begroting opgenomen bedragen.
De stichting heeft in afwachting van de ervaringen met de realisatie van onze doelstelling in 2013
vooralsnog gebruik kunnen maken van de website van de Sunshine Soldiers. Op deze website ({
HYPERLINK "http://www.sunshinesoldiers.nl" }) wordt naar de stichting verwezen en kort
uiteengezet, wat de missie en doelstelling is. Het is de bedoeling, dat in 2014 de stichting over een
eigen website gaat beschikken.
In het kader van de bezoeken van de Soldiers is er een dvd geproduceerd, waarop een samenvatting
van een bezoek van de Soldiers te zien is. De inhoud van deze dvd is ook terug te vinden op {
HYPERLINK "http://youtu.be/l5t8wK65wZA" }
De werkelijke financiële gang van zaken in 2013 kwam dicht bij de in september 2013 aangepaste en
definitieve begroting 2013.
Als bijlage 3 is de jaarrekening 2013 (staat van baten en lasten; balans per 31 december 2013) met
toelichting toegevoegd.
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Organisatie

De stichting werd in 2013 bestuurd door een bestuur bestaande uit
Mr J.H.Th. Knook, voorzitter
Ir C.A. van den Doel
R.M.A. Recourt
J. J. de Venster
Ir L.F. van der Wal

De heren Recourt en De Venster traden medio september 2013 uit het bestuur vanwege
onverenigbaarheid van hun bestuursfuncties met hun verantwoordelijkheid als Soldiers bij het
afleggen van de bezoeken. De heer Van der Wal trad op basis van eerder gemaakte afspraken per 1
januari 2014 uit het bestuur.
Na het aftreden van de heren Recourt en De Venster is door het bestuur besloten, dat beide heren als
assessoren de bestuurs-bijeenkomsten zouden blijven bijwonen.
De functie van penningmeester werd voorlopig waargenomen door de voorzitter.
Het bestuur vergaderde drie keer in 2013, waarin vooral de ontwikkeling van het willen realiseren van
de doelstelling en de wijze, waarop de realisatie gestalte moest krijgen, onderwerp van discussie was.

In mei 2013 promoveerde mevr. Dr. A.C. Vink in de medische wetenschappen op het proefschrift
Music therapy for dementia , waarin wordt aangegeven en onderbouwd, dat muziektherapie een
positieve werking heeft bij dementerenden. Het samen zingen van bekende liedjes brengt associaties
met prettige tijden teweeg. Vertrouwde klanken geven een gevoel van veiligheid en verminderen de
onrust.
Deze door de wetenschap geconstateerde bevindingen sterken het bestuur in zijn opvatting, dat de
stichting met haar activiteiten een bijdrage kan leveren aan het realiseren van haar doelstelling het
welzijn van ouderen met dementie te verbeteren.
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Plannen en vooruitzichten

Het bestuur wil in 2014 (en daarna) met kracht de in 2013 ontwikkelde activiteiten , waaronder de
bezoeken van de Soldiers, voortzetten. Het aantal door de Soldiers af te leggen bezoeken moet dan ook
worden verhoogd. We werken aan de mogelijkheid de huidige formule van de bezoeken verder uit te
bouwen door het bezoek ook door familie en vrienden van de ouderen, verplegend personeel en andere
belangstellenden te laten bijwonen, waardoor er in een groter gezelschap saamhorigheid en
verbondenheid wordt bevorderd.
De stichting wil ook nagaan of er andere activiteiten zijn of moeten worden geïnitieerd, die op basis
van een vergelijkbare formule een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van de stichting
kunnen leveren.
De eigen website van de stichting dient in 2014 operationeel te zijn.
Vanuit de zorginstellingen is er de vraag gekomen of de Soldiers (bv. in de vorm van een workshop)
hun ervaringen met de wijze, waarop zij muzikaal en verbaal met de ouderen communiceren, willen
delen met het verplegend personeel en andere betrokkenen. Een pilot op dit terrein is in de maak.
De fondsenwerving zal versterkt moeten worden uitgebouwd, hetgeen binnen de budgettaire
mogelijkheden geen gemakkelijke opgave zal zijn. Het aanpassen van de tarieven, waardoor tekorten
kunnen worden vermeden, is in dit tijdsgewricht een bijna onmogelijke actie, zodat subsidiëring
onvermijdelijk blijft.
De stichting wil in 2014 ook nagaan of zij aan de stichting personen kunnen verbinden, die bereid zijn
zich als ambassadeur of lid van een adviesraad of comité van aanbeveling aan de stichting te
verbinden.
Tot slot
Wij willen tot slot langs deze weg alle personen en instanties bedanken voor de wijze, waarop zij zich
in 2013 voor de stichting hebben ingezet.

Oegstgeest, maart 2014
Bestuur van de Stichting Sunshine Society
J. Knook, voorzitter
C. van den Doel
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Jaarrekening 2013 en toelichting

Uitgaven incl. BTW
Vergoeding inhuur
Sunshine Soldiers excl.
reiskosten
reiskosten
BTW
subtotaal
Training
Administratie- en
kantoorkosten
Representatie,
vergaderingen en
bijeenkomsten
Mailingen
Folders (2500)
Onderhoud website
Promotiekosten
Bankrente en -kosten
Jaarverslag en kosten
accountant
Onvoorzien
Reserve te verwachten
verplichtingen

Totaal

begroting werkelijk Inkomsten excl. BTW
in €
in €
31.800
32.689 ontvangen vergoeding
Sunshine Soldiers excl.
reiskosten
2.294 reiskosten
2.097 BTW
37.080
681
1.625
p.m.
9
p.m.

7.500
7.500
1.000
6.000
250
1.250
700

56.681

94 Rente

begroting werkelijk
in €
in €
18.681
19.574

2.038
169
21.781

p.m.

1.521
2.684
16.232 RCOAK
Fonds Sluyterman van
Loo
VSB fonds
59.245

8.000

8.000

10.000
20.000
56.681

9.464
20.000
59.245

Balans Stichting Sunshine Society per 31 december 2013
activa
ING
Nog te ontvangen gelden
Totaal

€ passiva
28.903 Reserve verplichtingen
7.578 Debiteuren
36.481 Totaal
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Toelichting op de jaarrekening 2013
1. Vergoedingen door zorginstellingen
In 2013 werden er 82 bezoeken door de Sunshine Soldiers aan de zorginstellingen gebracht. De eerste
begroting over 2013 (opgesteld in april 2013) ging nog uit van 84 bezoeken met een opbrengst van €
12.300 (€ 146,42 per bezoek) De definitieve begroting 2013 (opgesteld in september 2013) ging uit
van 75 bezoeken met een opbrengst van € 18.681 ( € 249,08 per bezoek) De werkelijke opbrengsten
(vergoedingen, betaald door de zorginstellingen) van deze 82 bezoeken bedroegen € 19.574 (= €
238,71 per bezoek).
Vanwege de aan de stichting per 1 mei 2013 verleende BTW vrijstelling kon aan de zorginstellingen
geen BTW worden doorberekend. De door de zorginstellingen vóór 1 mei betaalde BTW, die na
toestemming van de fiscus niet behoefde te worden afgedragen, bedroeg € 169,=.

2. Kosten inhuur Sunshine Soldiers
In de oorspronkelijke begroting werd voor de inhuur van de Sunshine Soldiers rekening gehouden
met een kostenpost van € 37.800 (84 bezoeken x € 450,= incl. 6% BTW ). Deze begroting ging er
vanuit, dat reis- en verblijfskosten volledig bij de zorginstellingen konden worden gedeclareerd,
waardoor met een nul-saldo van de door de zorginstellingen betaalde en aan de Soldiers uitgekeerde
vergoedingen werd rekening gehouden.
In de definitieve begroting werd voor de inhuur rekening gehouden met een bedrag van € 31.800 (75
bezoeken x € 400 + 6% BTW) en ook een nul-post voor het saldo door de zorginstellingen betaalde en
aan de Soldiers uitgekeerde vergoedingen voor reis- en verblijfskosten.
De werkelijke kosten van de 82 optredens in 2013 bedroegen € 32.689.
De door de zorginstellingen betaalde reiskosten ad € 2.038 (geen BTW) lagen lager dan de door de
stichting betaalde reiskostenvergoeding aan de Soldiers (€ 2.294 incl. 6% BTW).

3. Overige kosten
Aan training (zanglessen) werd € 1.625 en aan een uittreksel handelsregister werd € 9,= uitgegeven
Een lunch met een potentiële medewerker en een bezoek aan een seminar kostte € 94,=.
De kosten van de website (begroot €1.000) waren €1.521.
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Hoewel een bedrag van € 6.000 voor promotiekosten was begroot, bleef het werkelijk uitgegeven
bedrag van € 2.684 (voornamelijk aan de provisie wervingsactiviteiten en promotiemateriaal als dvd’s)
ver achter bij deze post, omdat het plan een mailing te versturen naar de 2156 zorginstellingen werd
verschoven naar 2014, omdat een betere voorbereiding noodzakelijk bleek.

4. Overige inkomsten
De subsidiewerving in 2013 leidde tot toezeggingen van de Stichting RCOAK voor een bedrag van
€ 8.000, van het Fonds Sluyterman van Loo voor een bedrag van € 10.000 en van het VSB fonds voor
een bedrag van € 20.000. Het Fonds Sluyterman van Loo was bereid het tekort (opbrengsten minus
kosten van die bezoeken) na het afleggen van 50 bezoeken voor haar rekening te nemen. Dit tekort
bleek na 50 bezoeken “slechts” € 9.464 te zijn, welk bedrag (in plaats van € 10.000) aan het einde van
het jaar werd overgemaakt.

5. Saldo
Het verschil tussen opbrengsten en kosten was in 2013 een bedrag van € 16.232, welk bedrag is
geoormerkt als een reservering voor de verplichtingen o.a. op het terrein van marketing en promotie,
die in 2013 zijn geïnitieerd, maar eerst in 2014 zullen worden uitgevoerd.

JK/27.02/2014

Stichting Sunshine Society
Mien Ruyspark 12, 2343 MX Oegstgeest
Telefoonnummer: 070 5 15 75 25 KvK nummer 56 47 2919

