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1) Een bewogen jaar 

Met het project A Sunny Afternoon wilden we op onze eigen inmiddels zeer gewaardeerde wijze in 
2020 bijdragen aan het welzijn van ouderen. Met muzikale huisbezoeken die gekarakteriseerd 
worden door improvisatie en livemuziek, maken we met humor en verbeelding contact met 
ouderen. Met veel persoonlijke aandacht en maatwerk is het ons ook in deze uitdagende tijd 
gelukt om ouderen te bereiken, die door anderen vaak lastig te bereiken zijn. 

Aan het begin van het jaar hadden we nog geen weet van de ontwikkelingen rondom corona die de 
wereld in 2020 op zijn kop hebben gezet. De (tijdelijke) sluiting van de verzorgingshuizen heeft 
eenzaamheid, onzekerheid en in sommige gevallen ook angst aangewakkerd bij vele ouderen, vooral 
bij ouderen in een verder gevorderd stadium van dementie. Onze bezoeken waren nodiger dan ooit.  

De Sunshine Society heeft alles op alles gezet om ondanks de maatregelen iets te kunnen betekenen 
voor deze ouderen. De kracht van de bezoeken van de Sunshine Society zit hem in de live ervaring en 
persoonlijke benadering. We hebben daarom getracht om zoveel als mogelijk naar de huizen toe te 
gaan. In de eerste periode van lockdown (voorjaar 2020) door middel van vensterbezoeken 
(bezoeken van achter het raam), en vervolgens vanaf het najaar 2020 door te spelen met 
spatschermen om de ouderen en spelers te beschermen. 

Daarnaast bedachten we een nieuw concept waarbij de familie van een van de bewoners de hoofdrol 
speelde in een stomme film, geregisseerd door de Sunshine Society. Een bijzondere ervaring die 
ontroerende reacties opleverde. De ervaringen met de vensterbezoeken waren bovenal 
hartverwarmend. Het was prachtig om te zien hoe we ouderen voor een moment uit de angstige en 
eenzame dagelijkse realiteit hebben kunnen halen. 

Ondanks deze inspanningen was wel duidelijk dat het geplande aantal bezoeken voor 2020 niet 
gehaald zou worden. We hebben om die reden het project, met goedkeuring van alle financiers 
verlengd tot eind december 2021. We zijn blij te kunnen vermelden dat het uiteindelijk gelukt is om 
in 2020 47 bezoeken te realiseren voor in zo’n totaal 1128 mensen. De Sunshine Tea's, de geplande 
workshop en de theatervoorstelling konden vanwege de geldende maatregelen helaas niet 
doorgaan. 

Voorwoord                                              
 



 

 

  

Nadat het nieuws over de eerste lockdown halverwege maart 2020 werd verspreid, hebben we snel 
geschakeld en samen met de verzorgingshuizen onderzocht wat wel mogelijk was. Al op 20 maart 
speelden we de eerste (aangepaste) vensterbezoeken. Samen met de spelers hebben we direct in 
mogelijkheden in plaats van in beperkingen kunnen denken. Op de locaties waar deze aangepaste 
bezoeken speelden, ontvingen we hartverwarmende reacties van de medewerkers van 
verzorgingshuizen, van familieleden en natuurlijk van de bewoners zelf. 

    

 

Bovendien zijn we naast A Sunny Afternoon ons nieuwe project POST! gestart, waarmee we eenzame 
ouderen een persoonlijke video met een op gemaakt lied toestuurden, vergezeld door een 
handgeschreven kaart. Het bleek een schot in de roos en het gaf ons ook de inspiratie en energie die 
nodig was om door te gaan in die moeilijke periode. 

Het spelen van de vensterbezoeken tijdens de lockdown was een grotere uitdaging voor de spelers 
van de Sunshine Society. Het spelen vanachter het raam, vergde zowel fysiek als mentaal een stuk 
meer van de spelers. Er was geen direct fysiek contact en vanachter het venster is het lastiger om 
interactie te realiseren en reacties aan te voelen. Bovendien waren we hierbij afhankelijk van de 
weersomstandigheden van het moment – bij koud en/of regenachtig weer konden de 
vensterbezoeken buiten geen doorgang vinden. Door gericht te plannen, de inhoud van de bezoeken 
aan te passen en voor de spelers niet te veel bezoeken achtereen te plannen, hebben we dit kunnen 
ondervangen en in kunnen zetten op een kwalitatief hoogwaardige ervaring. 

Het is niet in alle gevallen gelukt om de geannuleerde bezoeken te verplaatsen, en er zaten grote 
verschillen in hoe de diverse verzorgingshuizen omgingen met het ontvangen van ons als spelers in 
de huiskamers. We hebben nauw contact met de huizen gehouden omtrent het opnieuw inplannen 
van deze bezoeken. 

In dit jaarverslag leest u wat we ondanks corona hebben kunnen doen om ouderen een zonnige dag 
te bezorgen. Namens stichting Sunshine Society danken we de ouderen en hun familieleden, alle 
hardwerkende zorgverleners, alle betrokken fondsen en de vele donateurs en natuurlijk ons 
bevlogen en inspirerende team. 

 



 

 

 

2) Wat doen we en voor wie 

Sunshine Society verzorgt theatrale, muzikale bezoeken aan mensen met dementie. Geen optreden 
maar een onverwachte ontmoeting waarbij de bewoners de hoofdrol hebben. Met improvisatie in 
muziek en spel richten de spelers zich op het vitale deel van de ouderen en maken zo contact met 
mensen die vaak moeilijk te bereiken zijn. Maar we betrekken ook familie, mantelzorgers en 
verzorgenden bij ons spel en zijn steeds op zoek naar manieren om hen mee te nemen in de 
leefwereld van mensen met dementie.   

“De duo’s van Sunshine Society brengen alle bewoners van onze ‘wonen met zorg’ afdelingen een 
‘geluksmoment’, dit kan in de vorm zijn van een lach maar ook van een traan. Een bewoner vertelde 
mij dat het bezoek haar vreugde brengt, een feestje en dat ze even niet hoeft te denken aan het 
verdriet dat zij soms heeft. Er zijn ook bewoners die eerst de kat uit de boom kijken, maar op het 
moment dat een ‘Sunshine’ bij hen gaat zitten en persoonlijke aandacht biedt ontstaat er vervolgens 
heel veel, zoals: gesprekken, meezingen met liedjes, maar er kunnen ook bepaalde emoties ontstaan. 
Ook voor de ‘passieve’ bewoners in een rolstoel maken zij tijd om één op één aandacht te bieden. Het 
is zo mooi om te zien dat bewoners waarmee het soms moeilijk is om contact te maken, toch een 
glimlach krijgen.” 

Esther Naumann, Activiteitenbegeleidster afdeling Welzijn 
Afdelingen Dominicus/Donatus/ Laurentius en Matheus 
 

“Natuurlijk kon ik de verleiding niet weerstaan om naar het filmpje op YouTube te kijken. Met de 
nodige scepsis begon ik daaraan…Maar jullie raakten mij recht in mijn hart en ontroerden mij 
behoorlijk. Jullie subtiele, voorzichtige, maar toch uitnodigende manier van benaderen van mensen 
met dementie is magnifiek om te zien en jullie nostalgische, vrolijke en. Tegelijk kwetsbare manier 
van muziek maken is ook geweldig.” 

Sjef van Bommel, auteur van het boek ‘Ik ben niet kwijt.   

 



 

 

3) Onze belangrijkste activiteiten 

 
Huiskamerbezoek    

De spelers van Sunshine Society gaan in duo’s op bezoek in de huiskamer van een 
zorginstelling of aan het bed bij een bewoner. Een op een contact staat centraal. De duo’s 
zijn herkenbare figuren zoals de vriendelijke soldaten Joe en Bobby Sunshine, de 
schoonmakers van de Firma Zonneschijn of Klaartje en Gé van de PTT. Bij deze 
huiskamerbezoeken zijn meestal 8 tot 12 bewoners aanwezig.   
 

 

Sunshine Tea   

Deze high tea wordt georganiseerd op ontmoetingsplekken in huis of in de tuin en brengt 
mensen met dementie, mantelzorgers, familie en vrienden bij elkaar. Meestal zijn hier zo’n 
20 tot 40 personen. De organisatie/zorginstelling is actief betrokken en zorgt voor de locatie 
en de high tea.  
 

   

Voorstelling   

Er kwamen twee soldaatjes aan is een muzikale theatervoorstelling over weemoed en 
verlangen. Het publiek heeft een actieve rol en de voorstelling is geschikt voor jong en oud. 
De voorstelling kan op diverse locaties gespeeld worden. Zo komen ook scholieren en 
festivalbezoekers in aanraking met Sunshine Society en met mensen met dementie.  
 

 



 

 

4) Nieuwe Initiatieven 

We startten 2020 met mooie vooruitzichten. Er waren volop boekingen van vertrouwde maar ook 
van nieuwe afnemers. We verheugden ons op het spelen van de voorstelling ‘Er kwamen twee 
soldaatjes aan’ die eind 2019 succesvol in première was gegaan. Heel bijzonder was de 
samenwerking met het Militair Museum in Soest waar we de voorstelling acht keer zouden spelen 
voor een publiek van jong en oud. Maar toen kwam corona en werd alles anders. Veel 
verzorgingshuizen sloten hun deuren en het was pijnlijk om te zien dat de toch al zo kwetsbare 
ouderen waren afgesloten van de buitenwereld. Dankzij de creativiteit van de spelers hebben we 
toch manieren gevonden om in contact te blijven. Het leidde tot verschillende nieuwe spelvormen. 

Vensterbezoek                                                                                                                                                     
Ook vanachter het raam bleek het mogelijk om mensen te bereiken en een zonnig moment te 
bezorgen. Het vergde wel aanpassingsvermogen en flexibiliteit van zowel de spelers als de huizen.   
En ook al gaat er niets boven het echte contact, we zijn toch blij dat we op deze manier iets voor de 
bewoners konden betekenen. 

 

Familieproject Stomme film                                                                                                                            
Voor familieleden was het moeilijk dat zij niet op bezoek konden in de verzorgingshuizen. Zwaaien 
vanachter het raam en vergeefs proberen een gesprek te voeren was voor velen erg frustrerend.   
Met het spelen van een scene uit een stomme film konden we de hele familie betrekken bij een 
vrolijk experiment dat tot veel hilariteit en ontroering leidde, aan beide kanten van het raam.  

 

Liedje op maat 
Omdat corona natuurlijk ook thuiswonende ouderen hard trof gingen we op zoek naar manieren om 
ook hen te bereiken met een opbeurende boodschap. We stuurden filmpjes met een persoonlijk 
bericht en een op maat gemaakt lied. Zo kwamen we ook bij de mensen thuis die niet in een 
zorginstelling wonen en die in deze moeilijke tijd dreigden te vereenzamen. 

 



 

 

 “Dit liedje is geschreven tijdens de 
coronacrisis voor mijn moeder, 82 jaar, 
dementerend, woont alleen thuis en de 
vaste dagen naar de zorgboerderij zijn 
gecanceld. Ze was zo verrast door dit 
filmpje en de thuiszorg laat het haar 
elke dag even zien. Heel even gaat het 
dan niet over alle zieken, maar om die 2 
soldaatjes. “Die ken ik toch hé?” “Ja 
mam, die ken je.” “Nou dat heb ik dan 
tenminste goed onthouden. Mag ik het 
nog eens zien?”   Jacqueline 

 

 

POST! 
En dan was er nog zo’n creatief idee dat we in 2020 bedachten en dat uitgroeide tot een waardevolle 
aanvulling op het repertoire van de Sunshine Society. We vonden postbeambten Piet en Gé van de 
PTT bereid om vanuit hun kleine postkantoortje ouderen een persoonlijke groet te sturen in de vorm 
van een handgeschreven kaart en een filmpje. Hierin spelen ze een speciaal op maakt gemaakt lied. 
Familieleden of zorgmedewerkers zorgen voor informatie en foto’s zodat het echt een persoonlijk 
bericht wordt. Het filmpje kan steeds opnieuw worden afgespeeld en kan daarmee zorgen voor wat 
vrolijkheid en afleiding op moeilijke momenten. 

 

“Teresa is een bewoonster uit de wijk. De aandacht die zij krijgt betekent heel veel voor haar. Prachtig 
hoe zij erop reageert. De foto’s die in het filmpje zijn verwerkt zijn ook een feest van herkenning. De 
meeste mensen in de wijk zijn niet dementerend maar hebben het zwaar te verduren of zijn alleen. 
Super dat dit project het verschil kan maken.” 

Medewerker Wijkzorg 

“Ze vond het heel leuk en had tranen in haar ogen. Ze vond het wel een beetje gek toen haar naam 
werd genoemd en toen ze foto’s zag werden de emoties hoger. Toen het afgelopen was zei ze ‘Ooh, 
vandaar dat je zoveel vragen stelde over vroeger!” en gingen we samen oude foto’s bekijken.” 

Dochter van Ria 

 

 

 



 

 

 

 

5) Bezochte zorginstellingen 

In 2020 

 

Domus Magnus Nijmegen 

Laurens De Hofstee Rotterdam 

ZGAO Flevohuis Amsterdam 

Laurens Antonius Binnenweg Rotterdam 

Vecht en IJssel Lieven de Key Utrecht 

Axion Continu De Componist Utrecht 

ZHGA Zonnehuis Majella Utrecht 

Axion Continu Voorhoeve Utrecht 

Martha Flora Bosch en Duin 

Axion Continu IJsselwaarde IJsselstein 

Wooncomplex Buitendijk Zeewolde 

Amsta Vondelstede Amsterdam 

ZHGA Menno Simons Amsterdam  

AxionContinu De Ingelanden Utrecht 

Laurens De Beukelaar Rotterdam 

Laurens De Elf Ranken Barendrecht 

ZHGA Theresia Ouderkerk a/d Amstel 

Rudolf Steiner Zorg De Brug Den Haag 

Warande Bovenwegen Zeist 

 

 

 

 

 

 

 

“Zelfs na een paar dagen brengt het 

noemen van jullie bezoek aan onze villa  

nog een glimlach op de gezichten van de 

bewoners. Na afloop van het optreden 

nagepraat over de liedjes. Wat mij trof 

was dat alle oude dames, weer 

veranderden in mooie glimlachende 

meisjes." 

 



 

 

 

6) Uitgelicht 

Ondanks het feit dat veel dingen in 2020 niet door konden gaan vanwege de corona epidemie waren 
er toch een aantal lichtpuntjes en bijzondere samenwerkingen. In februari werden we uitgenodigd 
door de Rotary afdeling Utrecht West om een presentatie te geven over het werk van Sunshine 
Society. Een hele mooie en interactieve avond voor een geïnteresseerd publiek, met een bijzondere 
verrassing aan het eind. De opbrengst van de jaarlijkse wijnverkoop actie ging dit keer naar onze 
organisatie. We ontvingen een prachtige cheque van €900! 

 

Ook kregen we het aanbod van een van de leden om een workshop te volgen over methodes van 
brainstormen bij het ontwikkelen van nieuwe plannen. Waardevolle kennis die we hebben ingezet bij 
het opzetten van ons nieuwe project Post! Aan het eind van het jaar hebben we het projectplan Post! 
ingezonden voor de Richard Hooglandprijs, bedoeld voor voorstellen om sociaal isolement van 
Utrechtse ouderen te voorkomen. 

Pers en publiciteit  

 

De ‘corona proof’ vensterbezoeken bleven niet 
onopgemerkt. Het Stadsblad Utrecht schreef er een 
artikel over en het YouTube kanaal van Slot Zeist gaf 
ons in een speciale corona uitzending de gelegenheid 
om iets te vertellen over het ‘Stomme film 
familieproject’ en wat fragmenten te laten zien van een 
geslaagd familiebezoek.  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Promotie                                                                                                                                                                  
In 2019 namen we deel aan een programma van de organisatie Starters4Communities. Deze 
organisatie helpt starters en professionals om aanjagers te worden van sociale verandering. Een 
tastbaar resultaat van deze samenwerking is het ontwerp voor een flyer of ‘sale sheet’ die we 
kunnen gebruiken bij het benaderen van nieuwe zorginstellingen of andere locaties. Helaas hebben 
we hiervan nog weinig gebruik kunnen maken vanwege de corona crisis. Maar als de deuren weer 
open gaan hebben we met deze flyer een mooie binnenkomer. 

 

 

Onze acquisitie richt zich met name op verzorgingshuizen en ontmoetingsplekken voor ouderen. De 
theatervoorstelling ‘Er kwamen twee soldaatjes aan’ is bedoeld voor een breder publiek van jong en 
oud. Om deze doelgroep te bereiken zochten we contact met STT produkties, een impresariaat voor 
jeugdtheater en cultuureducatie. Zij wilden de voorstelling graag opnemen in hun aanbod, maar ook 
hier zorgde corona voor uitstel. Zodra er weer voorstellingen gespeeld kunnen worden zullen we 
deze samenwerking zeker voortzetten. 

              

 

 

 

 

 

Jaarlijks bezorgt Sunshine Society zo’n ## mensen met dement ie een zonnige dag. 

De bezoeken van Sunshine Society vinden meestal plaats in zorginstellingen. Het  

overgrote deel van de mensen met dement ie woont echter thuis, met hulp van 

mantelzorg. Ook deze mensen wil Sunshine Society graag bereiken.  

Wilt  u met  uw organisatie een verschil maken voor mensen met dement ie én hun 

mantelzorgers? Met één van de onderstaande pakket ten maakt  u dit  financieel 

mogelijk. Daarnaast  bestaat de mogelijkheid om uw medewerkers actief deel te 

laten nemen in de organisat ie. 

‘Er kwamen twee soldaatjes aan’ – een voorst elling over weemoed en verlangen, 

voor oud én jong. 

Duur: 1 uur 

Locatie: Bij u op het bedrijf, of op een locatie in de buurt . 

Bereik: ±  50 mensen per voorstelling: mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

Uw bijdrage: €500, plus de kosten van de locatie, catering, en evt . vervoer (van de ouderen). De 

medewerkers van uw organisatie zet ten de schouders onder o.a. de logist iek en de 

catering (zelfcatering of inhuur), Sunshine Society verzorgt de voorstelling. 

Deze high t ea brengt bewoners van de zorginstelling, familie en zorgpersoneel 

samen. 

Duur: ±1,5 uur 

Locatie: Op een zorginstelling naar keuze. 

Bereik: 20-40 personen, waarvan ±  50% bewoners. 

Uw bijdrage: €500, plus de kosten van de catering. De medewerkers van uw bedrijf verzorgen de 

catering (zelfcatering of inhuur). Sunshine Society verzorgt de voorstelling. 

Wilt  u liever een pakket  op maat  of heeft u speciale wensen? Bijvoorbeeld alleen 

een financiële bijdrage, zonder act ieve bijdrage in de organisat ie? In overleg is er 

veel mogelijk.  

Ook bespreken wij met  u uw wensen omtrent  de zichtbaarheid van uw organisat ie, 

bijvoorbeeld het  vernoemen van uw bijdrage in de communicatie rondom het 

evenement  of door vermelding van uw logo op onze website. 

Een familielid met  dementie, dat  je langzaam 

ontglipt . Totdat contact  haast onmogelijk lijkt. 

Voor veel mensen is dit  een herkenbaar gevoel. 

De spelers van Sunshine Society brengen als 

nostalgische duo’s muzikale bezoeken vol spel 

en verbeeldingskracht aan mensen met 

dement ie en ouderen.  

Je ziet  iets veranderen, van een vinger die 

beweegt of een twinkeling in de ogen, tot  het 

meezingen van een liefdeslied of een vrouw 

weer zien dansen als toen ze een klein meisje 

was.  

Samen lat en we de zon schi jnen! 



 

 

 

 

7) Organisatie 

Op 1 februari 2020 heeft Tanja Scheffers afscheid genomen van het bestuur van onze stichting. Zij is 
bijna vijf jaar verbonden geweest bij Sunshine Society. Wij zijn Tanja ontzettend dankbaar voor haar 
inzet en betrokkenheid bij de stichting. 
 
Het bestuur bestaat nu uit: 
Monique Lesterhuis, voorzitter 
Leoniek Knook, penningmeester 
Roos van Eijden, secretaris 
 
Heel blij zijn wij dat Marielle de Boer in januari van dit jaar onze organisatie is komen versterken. 
Marielle weet als geen ander welke rol muziek en kunst kunnen spelen in het leven van mensen met 
dementie. Zij heeft rijke ervaring met het schrijven van subsidie aanvragen en het maken van 
verantwoordingen en kan ons ook helpen met het ontwikkelen van strategisch beleid omtrent het 
werven van gelden. Als kers op de taart heeft zij marketing en communicatie-ervaring, een veelzijdig 
persoon. 
  
Het bestuur vergaderde in 2020 tien keer. Alle bestuursvergaderingen werden conform de afspraak 
bijgewoond door Robbert Recourt en Joost de Venster, oprichters van stichting Sunshine Society. 
 

Plannen en vooruitzichten                                                                                                                          
Hoewel de toekomst nog onzeker is hopen we dat we in het komende jaar weer op bezoek mogen in 
de verzorgingshuizen zodat we mensen weer in levenden lijve kunnen ontmoeten. Maar we zullen 
zeker verder gaan met het door ontwikkelen van de nieuwe spelvormen die we het afgelopen jaar 
bedachten. Zij waren niet alleen een noodoplossing, maar ook een waardevolle aanvulling op het 
repertoire van de Sunshine Society waarmee nieuwe doelgroepen bereikt worden. We hopen 
daarmee ook in de toekomst voor zoveel mogelijk mensen de zon te kunnen laten schijnen. 

Dank!                                                                                                                                                                    
Veel dank aan het Elise Mathilde Fonds, Fundatie van Beijeren van Schagen, Het K.F. Heinfonds, 
M.O.A.C. Gravin van Bylandt stichting, RDO Balije van Utrecht, Richard Hoogland Fonds, Stichting 
Welzijn Senioren en alle donateurs voor het mogelijk maken van het project A Sunny Afternoon en 
voor hun geduld en begrip tijdens het afgelopen, uitzonderlijke jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8) Jaarrekening 

Verlies- en winstrekening 2020 

Uitgaven 2020 2020 

Plan 

2019 Inkomsten 2020 2020 

Plan 

2019 

Bezoeken incl. 

reiskosten + BTW 

20.882 58.206 57.064 Bijdrage zorginstelling 

bezoeken incl. reiskosten 

18.850 37.800 43.516 

Wervings- en 

planningskosten 

1.706 3.920 7.260 Bijdrage voor 

voorstellingen incl. 

reiskosten 

0 7.200 0 

Trainingskosten 147 3.700 1.908 Opbrengst workshop 

Spelend Zorgen 

0 2.240 0 

Impresariaat 

voorstelling 

0 871 0 Vrienden 3.050 0 255 

Trainer workshop 

Spelend Zorgen 

0 1.452 0     

Productiekosten 200 1.080 765     

Marketing- en 

communicatie 

221 230 462     

Website 608 700 801     

Administratie- en 

kantoorkosten 

140 200 177      

Representatie, 

vergaderingen 

34 100 0 Donaties/Subsidies: 

Rotary Utrecht-West 

V. Beijeren v. Schagen 

Stichting NUNC 

Stichting W.A. Hissink 

St. Gravin v. Bylandt 

Totaal 

 

900 

2.000 

1.000 

2.500 

1.200 

7.600 

 

 

 

 

 

 

26.720 

 

 

 

 

 

 

27.400 

Fondsenwerving 0 0 0     

Organisatiekosten 6.400 6.400 6.400 Eigen bijdrage organisatie 6.400 6.400 6.400 



 

 

 

Onvoorzien 91 3.500 739     

Resultaat 5.471  1.996 
  

 
 

Totaal 35.900 80.360 77.571  35.900 80.360 77.571 

 

 

 

Balans per 31 december  

Activa 2020 2019 Passiva 2020 2019 

Bank (ING) 20.982 8.104 Eigen vermogen 16.326 10.854 

Debiteuren  1.225 24.468 Crediteuren 5.881 20.218 

   
  

1.500 

Totaal 22.207 32.572  22.207 32.572 

 

9) Toelichting op de jaarrekening 2020 
 
Aantal bezoeken  
In het projectplan voor A Sunny afternoon hebben we destijds als volgt het te verwachte aantal bezoeken 
voor 2020 ingeschat: 

 

Activiteit Aantal Percentage 

Huiskamerbezoek 96 80 

Sunshine Tea 12 10 

Voorstelling (via impresariaat) 12 10 

Totaal 120 100 

 

Uiteindelijk hebben we dit jaar in totaal 36 huiskamerbezoeken en 11 vensterbezoeken afgelegd (zie het 

totaal in de statistiek hieronder), 49 minder huiskamerbezoeken dan begroot. De Sunshine Tea’s en de 

voorstelling konden vanwege corona maatregelen helaas niet plaatsvinden.  

 



 

 

 

 

Jaar Huiskamer/ 
Vensterbezoeken 

Sunshine Tea’s Voorstelling Totaal Mensen bereikt 

2015 66 8 (pilot n.v.t. 74 1560 

2016 71 14 n.v.t. 85 2124 

2017 109 8 n.v.t. 117 2856 

2018 113 7 n.v.t. 120 2922 

2019 114 7 5 126 3146 

2020 47 0 0 47 1128 

 

Omdat onze duo’s dit jaar zo weinig hebben kunnen spelen, hebben we de fondsen die ons een donatie 

hebben toegezegd voor het project A Sunny afternoon (oorspronkelijke einddatum 31-12-2020), gevraagd 

om de einddatum van het project met een kalenderjaar te verlengen. We hebben hiervoor veel begrip 

gekregen en zijn deze fondsen dankbaar dat zij hiermee hebben ingestemd. 

Uitgaven 

De volgende kosten zijn (uiteraard) veel lager dan begroot omdat we veel minder bezoeken hebben 

gebracht dan vooraf ingeschat: 

*Totale kosten (incl. reiskosten) voor de bezoeken 

*De kosten voor werving en planning 

De kosten voor training en coaching zijn ook veel lager uitgevallen dan begroot. Trainingsdagen met het 

hele team hebben in zijn geheel niet plaatsgevonden. Alleen in maart hebben we nog 1 keer coaching op 

de vloer kunnen doen voor het duo Klaartje en Gé van de PTT. 

Omdat zowel de voorstelling ‘Er kwamen twee soldaatjes aan’ als de workshop ‘Spelend zorgen’ niet door 

hebben kunnen gaan hebben we voor zowel de kosten van het Impresariaat als de kosten voor de trainer 

van de workshop niet gemaakt. 

Een tijd lang zag het er naar uit dat we de voorstelling wel zouden kunnen spelen bij het Militair Museum 

in oktober van dit jaar. Voor het huren van een ruimte om de voorstelling tot in de puntjes te oefenen en 

te finetunen zijn er dan ook productiekosten gemaakt. 

De marketing- en communicatiekosten zijn zoals begroot. Het betreft hier het laten maken van Sunshine 

stickers voor op wijnflessen van en voor de leden van de Rotary Utrecht-West, waarvan wij in het begin 

van het jaar een donatie hebben mogen ontvangen omdat zij ons werk een warm hart toedragen. 

De kosten van de website zijn bijna zoals vooraf ingeschat en zijn de standaardkosten voor hosting en 

onderhoud. 



 

 

 

De administratie- en kantoorkosten betreft de ontvangen bankrente, kosten voor het betalingsverkeer 

van de bank, een jaarlijks uittreksel bij de KvK, papier, enveloppen, postzegels en de kosten voor betaling 

via Mollie. 

Representatiekosten hebben we dit jaar gemaakt omdat we een aantal spatmaskers hebben ingekocht 

voor onze duo’s, op die manier konden zij toch in de huizen spelen.  

Vergaderkosten houden wij minimaal en declareren we vooralsnog niet. 

Kosten voor fondsenwerving hebben we ook dit jaar niet. Vanaf 2017 doen wij de fondsenwerving zelf en 

dat is (nog) op vrijwillige basis. 

Organisatiekosten is een vertaling van de vrijwillige bijdrage van de stichting zelf. Deze kosten zijn 

tegelijkertijd inkomsten op de jaarrekening (zie Eigen bijdrage organisatie). Het gaat hier om 

werkzaamheden die wij vrijwillig uitvoeren, zoals fondsenwerving, financiële administratie, communicatie 

en PR. 

De post Onvoorzien is begroot op 10% van de totale kosten. Hier hebben we een heel klein deel van 

gebruikt (2,6%). 

 

Inkomsten 

Doordat er veel minder bezoeken zijn gebracht is de eigen bijdrage zorginstellingen (en ook reiskosten) 

een stuk lager dan begroot. En de opbrengsten voor zowel de voorstellingen als de workshop Spelend 

Zorgen helaas nul. 

 

Doordat onze stichting zo getroffen is door de Corona crisis hebben wij, n.a.v. onze nieuwsbrief waarin wij 

nieuwe initiatieven zoals het Vensterbezoek hebben aangekondigd, een aantal onverwachte donaties 

gehad van zowel fondsen als individuen. Hiervoor zijn we heel erg dankbaar. Omdat we uiteindelijk dit 

jaar toch heel weinig bezoeken hebben kunnen afleggen, hebben we deze donaties niet in 2020 kunnen 

gebruiken. Deze giften zijn bijgeboekt op het eigen vermogen van de stichting. 

 

Debiteuren, crediteuren, vooruit ontvangen bedragen 

Debiteuren zijn de nog te betalen gelden door zorginstellingen en ook achteraf te ontvangen donaties. 

Crediteuren bestaan uit een aantal vorderingen van onze spelers.  

 

Saldo 

Het resultaat van de verlies- en winstrekening is positief en bedraagt € 5.471 en is bijgeschreven op het 

eigen vermogen. 

 
 
Utrecht, 22 juni 2022 
 
Het bestuur van stichting Sunshine Society, 
 
Monique Lesterhuis (voorzitter) 
Leoniek Knook (penningmeester) 
Roos van Eijden (secretaris) 
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