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VOORWOORD 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Vivendi. Een jaar waarin stichting Vivendi op 
meerdere vlakken is gegroeid: Een groter bereik, een nieuwe voorstelling, nieuwe spelers en een 
eigen tour bus. Maar een jaar waarin we vooral veel mooie momenten hebben beleefd met onze 
doelgroep. 
 
We begonnen het jaar met het maken van onze nieuwe voorstelling ‘Zoals het klokje thuis tikt’ 
die op 6 maart 2017 in première ging in het Figi theater in Zeist. Wat was het een geweldige 
avond met veel mooie reacties. Maar het mooiste was nog om te merken wat deze voorstelling 
los maakt bij ons publiek. Veel herinneringen komen weer boven, verhalen die nog nooit zijn 
verteld worden verteld en liedjes worden mee gezongen. Dank aan fondsen die deze voorstelling 
mogelijk hebben gemaakt. En dank aan alle activiteitenbegeleiders die ons uitnodigen om hem te 
komen spelen. Wij spelen hem elke keer weer opnieuw met zo veel liefde voor onze doelgroep.   
 
Daarnaast hebben we in oktober een geweldige crowdfunding gehad waarbij we niet alleen geld 
op hebben gehaald voor een tourbus, maar ook meer mensen hebben bereikt met onze stichting. 
Door een succesvol benefiet-festival met goede artiesten, een rommelmarkt en workshops 
hebben we jong en oud weten te bereiken. Daarnaast hebben we hiermee zoveel mensen 
bewust kunnen maken van het effect van muziek op deze doelgroep en hoe hard onze 
voorstellingen nodig zijn. Wij danken alle mensen die ons hierbij hebben geholpen!  
De bus is ondertussen een feit en is geweldig, het scheelt enorm veel geld en tijd.  
 
De komende jaren zal er onder de groeiende groep ouderen met dementie nog meer behoefte 
zijn aan verlichting. En wij gaan hard aan de slag om meer ouderen te bereiken en de prijs zo laag 
mogelijk te houden voor zorginstellingen. Belangrijke speerpunten voor het komende jaar zijn de 
naamsbekendheid van Stichting Vivendi vergroten, fondsenwerving, deskundigheidsbevordering 
van de vrijwilligers. We willen samen verder bouwen aan mooie vitale organisatie die meer 
ouderen met dementie en hun familie even laten vergeten dat ze vergeten.  
 
         

 
   
 
             Astrid Nijssen 

Directeur / initiatiefnemer Stichting Vivendi 
Nijmegen Mei 2018  

 
 



JAARVERSLAG 2017 – STICHTING VIVENDI  4 

STICHTING VIVENDI KIJKT TERUG 

 

 

INLEIDING 

 
Op dit moment zijn er 270.000 mensen met dementie in Nederland en het worden er alleen 
maar meer. Er is nog geen medicijn, maar met muziek kunnen we wel verlichting brengen.  
 
Stichting Vivendi laat mensen met dementie vergeten dat ze vergeten. Dit doen wij middels onze 
muziektheater voorstellingen op maat gemaakt voor deze doelgroep. Door het prikkelen van de 
zintuigen op een herkenbare manier weten we de mensen te bereiken. Emoties worden weer 
zichtbaar, herinneringen komen tot leven en mensen weten hun woorden weer te vinden.  
 

Bij ons staat contact maken en kwaliteit leveren centraal. 
 
Met een groep jonge professionals reizen wij door heel Nederland langs zorginstellingen en 
theaters. Wij vinden dat deze doelgroep kwaliteit verdiend waardoor alle voorstellingen zijn 
ontwikkeld onder toeziend oog van een professioneel regisseur. Bij de voorstelling ‘Zoals het 
klokje thuis tikt’ is dit Wil van de Meer, die onder andere samen werkte met Annie MG Schmidt 
en bekend is met onze doelgroep. Met het ontwikkelen van een voorstelling letten we op 
verschillende aspecten om het zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de doelgroep. Zo weten 
we dat de mensen eerst even moeten wennen aan ons, de voorstelling moet niet te lang zijn, er 
moet voldoende afwisseling zitten om hun aandacht erbij te houden, maar het moet niet te snel 
gaan.  
 
Naast een goed script nemen we het publiek ook mee terug in de tijd, door ons kostuum en 
decor. Hiermee brengen we het theater naar de mensen toe, die hier niet meer naar toe kunnen. 
Zo hebben ze toch het gevoel van een uitje binnen de zorginstelling.  
 
Ook helpt het dat we met een groep jonge mensen komen met een frisse energie. Alleen dat 
heeft al een positief effect op de doelgroep.  
 
 
 
 
 
 
 
 



JAARVERSLAG 2017 – STICHTING VIVENDI  5 

BELANGRIJKE EVENTS 2017 

 
 
6 maart   Première ‘Zoals het klokje thuis Tikt’ 

Met nieuwe acteurs; Thomas Kuipers, Bo van Vliet en Vérie Thijssen  
 
1 april     Mooi artikel in Dagblad Waterland, purmerend na een optreden in 
    verpleeghuis de Molentocht. 
 
11 mei Artikel in het koeriertje, na een optreden in de Aldensteeg te   

Beuningen.  
 
28 mei  Onze eerste voorstelling in samenwerking met Stichting Vier het 

leven. Een aansluitende stichting waar we graag mee blijven 
samenwerken.  

 
18 augustus  Een goed item vanuit omroep Brabant tijdens onze tour langs 

zorginstellingen van Pantein.  
 
21 september  Speelden wij in het Drents museum voor Alzheimer Nederland. 
 
12 oktober  Mooie uitzending over Stichting Vivendi en het ‘Vergeet mij niet 

Benefiet’ van Nieuws uit Nijmegen.  
 
15 oktober  Het ‘Vergeet mij niet Benefiet’ om geld op te halen voor onze eigen 

tourbus. Met verschillende artiesten, workshops en een 
rommelmarkt. Het resultaat hiervan was €2.000,=  

 
3 november  We hebben de crowdfunding op voordekunst gehaald met een 

opbrengst van €13.000,= dankzij geweldige vrijwilligers en 
sponsoren en een extra bijdrage van €3500,= van de Bank Giro 
Loterij.  

 
12 november  Mochten wij bij het Dutch International Science Film Festival 

vertellen over muziek & dementie aan de jonge wetenschappers 
van Nederland.  

 
18 december  Een succesvolle kerstshow met Stichting Vier het leven.  
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DE VIVENDI-FEITEN 

 
In oktober 2014 is de eerste voorstelling ‘Een Vensterbank vol Vergeet mij Nietjes’ in première 
gegaan in de Stevenskerk te Nijmegen. Hierbij waren 300 ouderen van zorginstellingen uit de 
omgeving aanwezig, plus familie die de reacties van de ouderen ervaarden.  
 
Vanaf 2015 is het balletje gaan rollen door een sponsoring voor 10 voorstellingen vanuit de 
organisatie ‘Max Maakt Mogelijk’. In dit eerste jaar hebben we in totaal 31 voorstellingen 
gespeeld, wat in 2016 gestegen is met 35%. In 2017 is dit zelfs gestegen met 42%, waar we 
enorm trots op zijn.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Wat ook erg fijn is om te zien is dat we vaak worden teruggevraagd door de verschillende 
locaties. Daarnaast blijven we groeien met nieuwe locaties en aanvragen.  
 
 

 2015 2016 2017 
Nieuwe locaties  31 30 41 
Bekende locaties  - 12 21 

 
 

Er zijn totaal 52 informatie aanvragen binnen gekomen in 2017, waarvan er 62 daadwerkelijk 
door zijn gegaan. Dat betekent dat we gemiddeld ± 2 voorstellingen per aanvraag krijgen.  
Waarom zijn die anderen dan niet door gegaan?  
Vaak ligt het toch aan het budget van de zorginstelling.  
Ook boeken mensen vaak onze voorstelling voor een gelegenheid zoals een jubileum, terwijl wij 
juist zo veel mogelijk mensen willen bereiken.   
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Belangrijke vaste klanten van ons zijn op dit moment:  

- Pantein, land van Cuijk  
- SZR Locatie Vrijthof, in Tiel 
- Verpleeghuis St. Elisabeth in Lage Vuursche 
- Verpleeghuis de Molentocht in Purmerend 
- De Alde steeg in Beuningen 
- De Waalboog in Nijmegen 
- Savant de Eeuwsels in Helmond 
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2017 FINANCIEEL 

 
 
INKOMSTEN 2017 
 
Donaties    € 12000,-     
Fondswerving   € 26.720,- 
Bijdrage instellingen   € 26.828,62 
In totaal   € 65.548,62  
 
Wat betekent dat in 2017 een zorginstelling/ organisatie gemiddeld €432,72 betaald per 
voorstelling. Dat is een mooi gemiddelde wat we graag aan willen houden.  
Naast zorginstellingen vallen hier ook particuliere organisaties onder die meer betalen dan de 
zorginstellingen.  
 
 
TOTALE OPBRENGST FONDSWERVING OP PROJECT BASIS 
‘ZOALS HET KLOKJE THUIS TIKT’ 
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STICHTING VIVENDI KIJKT VOORUIT  
 
 
 
 

PLANNEN 

 
Naast het ontwikkelen van een nieuwe voorstelling ‘Daar bij de Waterkant’ leggen wij de focus op 
het uitbreiden van ons bereik. We willen zoveel mogelijk ouderen gaan bereiken en onze 
voorstellingen uitbreiden van gemiddeld 5, naar gemiddeld 8 per maand voor in 2018. Hiervoor 
moeten we 96 voorstellingen spelen.  
En voor 2019 is ons doel om gemiddeld 10 voorstellingen per maand te spelen, dus 120 per jaar.  
 
Om dit te bereiken zijn twee focuspunten erg belangrijk:  

- Publiciteit 
- Financieel 
-  

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de zorginstellingen houden we een enquête onder de 
vaste klanten. Hierin vragen we om mee te denken en om hun mening.  
 

 

 

PUBLICITEIT 

 
 
Door meer publiciteit te generen willen we zoveel mogelijk mensen bekend maken met Vivendi 
en het effect van muziek op deze doelgroep. Hiervoor hebben we de volgende ideeën opgesteld. 
 

o AMBASSADEURS.  
o Door gepaste ambassadeurs te vinden die ons willen helpen via een quote en een 

foto, die we mogen delen via social-media en onze website. Of een filmpje waarin 
ze toelichten waarom ze Vivendi steunen. Hierdoor zullen mensen ons eerder 
interessant vinden en vertrouwen.   

o SPOTIFY 
o In september 2018 gaan we onze eerste CD maken met liedjes uit verschillende 

voorstellingen. Naast onze CD zal Vivendi gepaste afspeellijsten maken die 
gedraaid kunnen worden in de zorginstellingen. Dit is een manier dat de 
zorginstellingen vaker aan ons zullen denken en we een deel van hun dagelijkse 
routine worden.  
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o YOU-TUBE KANAAL 
o Via ons you-tube kanaal krijgen mensen een duidelijk sfeerbeeld van onze 

stichting. Het is belangrijk dat we duidelijke en korte filmpjes maken, waardoor de 
klanten weten wat ze kunnen verwachten. “Persoonlijkheid” blijft belangrijk.  

o NIEUWSBRIEF 
o Om niet vergeten te worden zullen we 4x per jaar een nieuwsbrief via mailchimp 

versturen. Zo blijven we vers in het geheugen en worden we niet vergeten.   
o PERS    

o Pers blijft belangrijk. Naast zorgbladen zullen we ook andere media aanschrijven. 
Ondertussen zien ze dat wij geen eendagsvlieg zijn en kunnen ze niet om ons 
heen.  
  

o FACEBOOK-ACTIES 
o Door verschillende facebook- acties met derden (Tommie in de zorg, Alzheimer NL 

etc) maken we ons bereik groter waardoor we meer mensen bereiken.  
 

o GOOGLE- GRANT  
o Als goed doel heb je recht op Google tegoed. Hierdoor kom je boven aan de 

zoekresultaten en weten meer mensen je te vinden.  
o RECENCIES 

o Bij het versturen van de factuur vragen wij altijd of ze een korte recensie willen 
schrijven die we eventueel online mogen gebruiken. Deze willen we op de site 
vermelden. Mensen kunnen ook op facebook een recensie achterlaten. Dit 
hebben wij nog niet, dit is iets wat we ook in 2018 willen gaan waar maken.  

 
 
 

 



JAARVERSLAG 2017 – STICHTING VIVENDI  12 

FINANCIEEL 

Om de voorstelling voor meer ouderen mogelijk te maken is het belangrijk de prijs voor de 
zorginstellingen zo laag mogelijk te houden. Hiervoor willen we naast de fondswerving op 
projectbasis, ook andere donaties ontvangen. Door bijvoorbeeld grote bedrijven aan ons te 
koppelen of activiteiten te organiseren. Om dit waar te maken hebben we verschillende plannen 
ontwikkeld, deze lichten wij hieronder toe.  
 
 

o Fritsstarter 
• Begin 2018 hebben we via de wedstrijd ‘Fritsstarter’ een bijdrage van €10.000,= in 

ontvangst mogen nemen. We zijn samen met 9 anderen gekozen uit 260 
inschrijvingen. Hiervoor hebben we een pitch gehouden en een kort filmpje laten 
zien die duidelijk laat zien wie we zijn en wat we doen.  
 

o Vivendi spaarpakket 
• Nog regelmatig krijgen we bericht dat onze voorstellingen nog boven het budget 

van de zorginstellingen ligt. We zijn ook iets speciaals, dus dat is het ook waard 
geven ze ons terug. Maar zo bereiken we helaas toch minder mensen.  
Hiervoor willen wij graag een Vivendi Spaarpakket ontwikkelen. Deze bestaat uit 6 
kleine spaarpotten die in lokale winkels of bij evenementen neer gezet kunnen 
worden. Daarnaast leveren wij een brochure vol tips en tricks voor het 
organiseren van een sponsorloop, statiegeldactie of ‘hoe vraag ik subsidie aan’.  
Alles om het voor de zorgmedewerkers zo makkelijk mogelijk te maken.  
Elke euro is weer meegenomen.  

• Belangrijk hierbij is dat we onderzoek doen naar de vraag hierna. Misschien 
denken de activiteitenbegeleiders wel snel dat het te veel werk is.  
 

o Meer vaste donateurs/partnerships 
• Door meer publiciteit te generen maken wij het voor grote bedrijven interessanter 

om ons te steunen. In 2018 willen wij graag erkend worden door het CBF als goed 
doel.  

• Ook belangrijk is het grote donateurs waarmee we via onze crowdfunding in 2017 
in contact zijn gekomen te houden. Dit doen we door persoonlijk contact te 
onderhouden en ook hun content te leveren om te delen op hun site zoals 
bijvoorbeeld een sprekende foto van ons met hun logo er ook op. 
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o Meer doneer-buttons online 

• Via de website Geef.nl is het mogelijk om ook via facebook en onze website te 
doneren. Het is belangrijk dat mensen blijven zien dat we afhankelijk zijn van 
donaties en subsidies en waarom het belangrijk is wat we doen.  
 

o Sponsoractiviteiten  
• Naast fondswerving willen we activiteiten organiseren waarbij mensen ons leren 

kennen en we geld inzamelen. Zoals bijvoorbeeld in samenwerking met de 
liedjesfabriek een silent-disco voor op festivals.  
Dit willen we graag klein uitproberen en eventueel groot op de vierdaagse feesten 
2019 verder uitwerken.  

• Graag willen we gebruik maken van studenten van de HAN die voor hun minor een 
activiteit moeten organiseren voor een goed doel. Eén keer per week leveren ze 
jou via één a4tje een update over de status van de activiteit.  
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DE ORGANISATIE 

  
 
Het bestuur van stichting Vivendi bestaat uit:  
Marc Liebregts - Penningmeester 
Jan Gasse - Voorzitter 
Jan van der Linden – Secretaris  
 
Directie  
Naast het maken van de creatieve plannen, wordt ook de dagelijkse planning, communicatie en 
backoffice gedaan door de directie, die bestaat uit Astrid Nijssen. Zij is begin 2017 ondersteund 
door vrijwilliger Joachim de Vriese. Helaas is deze samenwerking opgezet omdat hij een betere 
baan aangeboden kreeg.  
 
Onze spelers:     Techniekers: 
Julia Berendse     Jeroen van der Lande 
Vérie Thijssen      Anouck de Haan 
Thomas Kuipers    Luuk van Deelen  
Bo van Vliet 
Astrid Nijssen  
 
Pianisten: 
Joep van Leeuwen 
Billy Maluw 
 

Vivendi

bestuur

directiespelers

Techniekers


