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“Door de komst van Marjolein van Earlybirds fotografie 

hebben wij een hele mooie, zorgeloze ochtend gehad. Als 

gezin op de foto! Niet de nadruk op alle medische dingen, 

maar op onze mooie zoon” 
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Voorwoord 

Stichting Earlybirds is in juni 2013 opgericht om te vroeg geboren kinderen in het ziekenhuis 
te fotograferen. Het doel van de stichting is om een liefdevolle reportage te schenken als 
lichtpuntje voor ouders in een moeilijke en heftige periode. 

De eerste weken met je kindje zijn bijzonder en wil je als ouders graag vastleggen. Een 
ziekenhuisomgeving is veelal geen makkelijke omgeving om foto's te maken. Het licht is vaak 
slecht en foto's worden al snel donker en hard. De fotografen van Stichting Earlybirds leggen 
de situatie op een mooie, zachte en liefdevolle manier vast. Voor ouders is het veelal een 
momentje van ontspanning. Even op een andere manier naar hun kindje kijken. Foto's van 
het kindje maar ook samen met ouders en de interactie binnen het gezin. Zo wordt er een 
waardevolle herinnering gemaakt in een periode die vaak enorm pittig is en waarin veel 
langs ouders heen gaat. Het kindje zelf kan later ook terugkijken naar de foto's van de prille 
start van zijn leventje.  
 
Sinds de oprichting is de stichting enorm hard gegroeid. Begin 2014 is er besloten om ons als 
stichting enkel nog te focussen op de doelgroep prematuur geboren kinderen die voor 
langere tijd (minimaal 3 weken) in het ziekenhuis verblijven. 

Op dit moment werkt de stichting met ruim 200 fotografen door heel Nederland en België. 
Zij gaan allemaal vrijwillig op reportage voor de stichting en zij kunnen hun parkeer- en 
reiskosten declareren. De ouders krijgen na een reportage 20 tot 50 digitale foto’s op hoge 
resolutie en kunnen kiezen voor een fotoalbum. De reportage is voor ouders geheel 
kosteloos. 
 
Het afgelopen jaar heeft de stichting zeker niet stilgezeten. Binnen de verschillende 
afdelingen is een grote groei doorgemaakt en het aantal vrijwilligers is uitgebreid.  

In dit verslag worden de activiteiten van 2016 beschreven en worden er conclusies en 
aanbevelingen gegeven voor 2017. 

 

Marjolein Witteveen 

Voorzitter  
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Activiteiten 

Hieronder zullen de verschillende activiteiten binnen de stichting besproken worden. Het 

primaire doel van de stichting is het verzorgen van fotoreportages, maar om tot dit doel te 

komen zijn er ook andere activiteiten nodig waarbij naamsbekendheid wordt verkregen en 

inkomsten worden gegenereerd.  

Fotoreportages 

Doel: Liefdevolle reportages maken van prematuur geboren kinderen in het ziekenhuis. Deze 

foto’s schenken als warme herinnering voor ouders in een moeilijke periode.  

Middelen: Iedere fotograaf beschikt over eigen apparatuur en eigen vervoer. De parkeer- en 

reiskosten mogen bij de stichting gedeclareerd worden,  de overige werkzaamheden van de 

fotograaf zijn op vrijwillige basis. De foto’s worden verzonden via Shootproof. 

Dit account wordt gesponsord door shootsandmore.nl.   

Doelgroep: Alle ouders van prematuur geboren kinderen, die levend geboren werden tussen 

de 24e en 36e zwangerschapsweek en minimaal 3 weken in het ziekenhuis zouden verblijven.  

Resultaat: In 2016 zijn er 1.269 verzoeken binnen gekomen voor een reportage. In 

onderstaande grafiek is het aantal aanmeldingen per maand weergegeven. Gemiddeld 

hadden we ruim 105 aanmeldingen per maand. Ongeveer 80% van de aanmeldingen 

resulteerde in een reportage. 
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Veiling 

Stichting Earlybirds Fotografie heeft op Facebook een veilingpagina. Deze pagina is te vinden 

via de link https://www.facebook.com/4Earlybirds.  

Doel: Het primaire doel van de veiling was om inkomsten te genereren, om daarmee te 

voorzien in de kosten van de stichting en reserves op te bouwen om in de toekomst meer te 

kunnen bieden aan de ouders.   

Middelen: Voor de veiling waren producten nodig. Alle producten werden gesponsord door 

bedrijven. Deze producten werden voor een periode van een week op de veilingpagina 

geplaatst. Men kon bieden op de producten en de hoogste bieder nam het product af. Om 

de producten aan te bieden werd gebruik gemaakt van een openbare Facebookpagina. 

Doelgroep: De doelgroep was iedereen die gebruik maakt van Facebook en de stichting een 

warm hart toedraagt.  

Resultaat: De veiling heeft een nieuwe start gemaakt en was een van de belangrijkste 

inkomstenbronnen. Ook in 2017 zal deze activiteit worden voortgezet en we hopen het 

aantal volgers uit te kunnen breiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/4Earlybirds?fref=ts
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Loterij 

In september 2016 is de jaarlijkse loterij gestart. Deze loterij is aangemeld bij de 

Kansspelautoriteit te Den Haag. Zij heeft toestemming verleend waardoor er loten konden 

worden verkocht. De loten kostten €1 per stuk.  

Doel: Het doel van de loterij was om inkomsten te genereren voor de stichting, om te 

voorzien in de kosten en om reserves op te bouwen.  

Middelen: Diverse bedrijven hebben producten ten behoeve van de loterij geschonken. 

Deze producten werden opgestuurd naar de stichting. 

Doelgroep: De doelgroep was iedere volger van Stichting Earlybirds Fotografie.  

Resultaat: De verkoop van de loten verliep dit jaar via een speciale website van de loterij. 

Het succes was ver boven de verwachting! De voorbereidingen voor de loterij van 2017 zijn 

intussen alweer gestart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Doordat je zo druk bent met heen en weer gaan naar 

het ziekenhuis en de zorg voor je kind, word je toch een 

beetje geleefd. Nu hadden we even de tijd om met z’n 

drieën te genieten en werd dit als herinnering voor ons 

vastgelegd.” 
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Acties en donaties 

Via verschillende bedrijven/instanties zijn er vorig jaar donaties binnengekomen. 

Doel: Ook in dit geval was het doel het genereren van inkomsten om onder andere de 

informatievoorziening en om de zichtbaarheid in ziekenhuizen te verbeteren.  

Middelen: We maakten gebruik van zowel ons online als offline netwerk om donaties en 

giften binnen te halen.  

Doelgroep: De doelgroep was iedereen die de stichting een warm hart toedraagt. 

Resultaat: Basisschool OpStap heeft en mooi bedrag van €2.460 aan ons gedoneerd! 

Daarnaast zijn er emballage acties bij diverse supermarkten door heel Nederland geweest.  

Het jaar werd afgesloten met een mooie actie van 123inkt.nl. Zij verdelen €10.000 over een 

heleboel stichtingen die verdeeld worden naar het aantal uitgebrachte stemmen. Het 

publiek kon zijn/haar stem hiervoor tot het einde van het jaar uitbrengen.  

Verder zijn er donaties via Geef gratis en Dream or donate binnengekomen. 

Twee vrijwilligers van onze Earlybirds, Dagmara en Ninja, hebben in september meegedaan 

met Mudmasters onder het motto “modderhappen voor Earlybirds” en zich te laten 

sponsoren om een mooi bedrag  binnen te halen voor de Stichting. 

 

 

 

 

 

 

“Ook nu het met ons kindje zo goed gaat, is het een prachtig 

aandenken aan een spannende periode” 
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Beurzen en braderieën 

Het afgelopen jaar heeft de stichting op meerdere beurzen gestaan, waaronder de PI beurs 

en de Handwerkdagen. 

Doel: Het doel van deelnemen aan verschillende beurzen en braderieën was enerzijds het 

genereren van inkomsten, maar anderzijds ook het verkrijgen van meer naamsbekendheid 

en het werven van fotografen.  

Middelen: Op de beurzen zijn (gesponsorde) producten verkocht en daarnaast zijn er flyers 

uitgedeeld.  

Doelgroep: Bezoekers van de verschillende beurzen en braderieën en in het bijzonder 

fotografen. 

Resultaat:  De verschillende beurzen en braderieën hebben enkele inkomsten opgeleverd. 

Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat het ook de naamsbekendheid van de stichting heeft 

vergroot. Dit is echter niet direct meetbaar.  
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Earlybirdjes 

In Denemarken is, speciaal voor de premature kindjes, een gehaakt knuffeltje ontworpen. 
Dit knuffeltje, een inktvisje, heeft gedraaide sliertjes als tentakels. De sliertjes bootsen 
enigszins de navelstreng in de baarmoeder na. Kindjes die nog in de baarmoeder zitten, 
houden vaak de navelstreng vast ter geborgenheid. Kindjes die prematuur geboren worden 
hebben veel geborgenheid nodig, maar kunnen dit niet meer vinden in de vorm van de 
navelstreng. Hierdoor grijpen ze in reflexen vast wat ze kunnen grijpen: infusen, sondes en 
andere slangetjes. Door de vorm van gedraaide sliertjes wordt de navelstreng nagebootst en 
trekken de kindjes minder aan infusen, sondes en andere slangetjes.  Het idee is vanuit 
Denemarken overgewaaid naar Zweden en vervolgens ook naar Nederland. De stichting 
heeft een eigen knuffeltje ontwikkeld naar aanleiding van het logo van de stichting: een 
Earlybirdje.  Voor de allerkleinste kindjes (24-30 weken zwangerschap) en de kindjes die nog 
in een gesloten couveuse liggen is de NiCu ontwikkeld. Een plat vogeltje, zonder vulling, met 
minder staartjes.  

Doel: Bij iedere reportage het kindje een Earlybirdje aan kunnen bieden. Daarnaast 

ziekenhuizen de mogelijkheid bieden om een Earlybirdje aan alle kindjes op de afdeling te 

geven.  Door de fotografen van de stichting een paar keer per jaar een voorraad te sturen, is 

er bij elke reportage een vogeltje voor een kindje. Door contact te hebben met ziekenhuizen 

en hen op verzoek een voorraad vogeltjes te sturen kunnen ook kindjes die geen reportage 

krijgen de voordelen van een Earlybirdje ervaren.  

Middelen: Het haakpatroon, mensen die voor de stichting willen haken en keurmeesters die 

de Earlybirdjes keuren en wassen voor ze verspreid kunnen worden.  

Doelgroep: Prematuur geboren kinderen en mensen die voor de stichting willen haken.  

Resultaat: Vanaf medio februari 2014 is bij elke reportage een Earlybirdje uitgedeeld. 

Daarnaast zijn er enkele ziekenhuizen die geregeld een voorraad Earlybirdjes hebben 

ontvangen om uit te delen aan de kinderen die op de neonatologie worden opgenomen. Het 

project was ook in 2016 een groot succes! Er zijn 8.555 gehaakte vogeltjes (Earlybirdjes en 

NiCu’s) binnengekomen. 3.968 Earlybirdjes en 4.354 NiCu’s zijn goedgekeurd. In combinatie 

met de overgebleven voorraad van 2015, zijn er in 2016 in totaal 12.824 vogeltjes 

uitgevlogen. Aangezien de voorraad enorm is afgenomen en er steeds meer vraag komt naar 

de vogeltjes, wordt er in 2017 nog meer aandacht aan het haken van de vogeltjes besteed. 

 

Kerstsokjes: In december 2016 is er een mooie actie op touw gezet om voor alle kindjes op 

neonatologieafdelingen een kerstsokje te haken. Deze kwamen aan de bedjes te hangen 

zodat er een leuke kerstsfeer kwam.  Heel veel haaksters zijn enthousiast aan het werk 

gegaan. Er zijn in Nederland 2.500 en in België 500 sokjes uitgedeeld. Er zijn er ruim 6.000 

gemaakt dus er is inmiddels een voorraad voor volgend jaar. 

 

 



 

10 
 

Magazine 

In het najaar van 2016 heeft de stichting een nieuwe versie van het magazine uitgegeven 

met daarin de meest recente informatie voor en door ouders van prematuur geboren 

kinderen.  

Doel: Bij iedere reportage een magazine aanbieden aan de ouders om daarmee te voorzien 

in de informatiebehoefte van ouders.   

Middelen: Middel is uiteraard het magazine. In het magazine stonden: 1) informatie over de 

activiteiten van de stichting, 2) interviews met ouders die een reportage hebben gehad en 

met een fotograaf, 3) informatie van andere organisaties en (web)winkels met producten en 

diensten voor prematuur geboren kinderen.  

Doelgroep: Ouders van prematuur geboren kinderen.  

Resultaat: De reacties van ouders zijn erg positief! In 2017 zal er daarom weer een nieuwe 

versie van het magazine worden ontwikkeld. 
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Vrijwilligersmeeting 

Op 8 oktober 2016 is er voor de derde keer een vrijwilligersmeeting georganiseerd. 

Doel: Het doel van de meeting was om vrijwilligers te informeren over de verschillende 

activiteiten binnen de stichting en het kennismaken met de andere vrijwilligers. 

Middelen: Vrijwilligers die de dag hebben georganiseerd, een locatie en financiële middelen 

voor lunch, hapjes en drankjes.  

Doelgroep: Alle vrijwilligers van de stichting.  

Resultaat: De meeting was een groot succes. Er was een mooie groep vrijwilligers aanwezig. 

Het ochtendprogramma bestond uit terugkoppeling vanuit het bestuur. Wat is er het 

afgelopen jaar gebeurd en wat zijn de doelen voor volgend jaar. Na de gezamenlijke lunch 

vertelden twee moeders van prematuren die een fotoreportage van Earlybirds hadden 

mogen ontvangen hun emotionele verhaal, hetgeen grote impact had op de vrijwilligers in 

de zaal. 

Het was wederom een geslaagde dag die ook in 2017 weer zal plaatsvinden. 
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Publiciteit 

Zoals eerder gezegd, heeft de stichting primair het doel het verzorgen van fotoreportages 

van prematuur geboren kindjes. Maar daarvoor moet je als stichting wel vindbaar zijn. 

Daarnaast hebben we donaties nodig, om de reportages te kunnen bieden en de stichting 

draaiende te houden. 

Doel: Naamsbekendheid creëren bij het grote publiek en zorginstanties. 

Het doel en de visie van de stichting duidelijk maken  aan ouders en zorginstanties.  

 

Middelen: Zowel online als offline. 

Doelgroep: Primair ouders van prematuur geboren kindjes, secundair iedereen die is begaan 

met onze stichting en de ouders. Daaronder valt ook het ziekenhuispersoneel. 

Resultaat: De stichting zoekt vooral de publiciteit op via internet. Er is een eigen website 

(http://www.earlybirdsfotografie.nl) en we zijn  actief op diverse social media (Facebook, 

Twitter en Instagram).  

Via de website kan er een flyerpakket aangevraagd worden, zodat folders en posters 

verspreid kunnen worden door iedereen. In diverse ziekenhuizen hangen posters van de 

stichting op de afdeling neonatologie. De fotografen vullen de flyers aan in ziekenhuizen en 

maken mond-tot-mond reclame door contact met de verpleging en natuurlijk met de ouders 

van de prematuren. Er worden gehaakte Earlybirdjes uitgedeeld en in 2015 zijn we ook 

gestart met het verspreiden van  voorbeeld foto-albums (demoalbums) in de ziekenhuizen.  

Het afgelopen jaar zijn er verschillende persberichten en artikelen verschenen in 

verschillende media. In regionale weekbladen, tijdschriften, maar ook in blogs wordt er 

aandacht besteed aan de stichting. Daarnaast zijn we als stichting op tv geweest bij onder 

andere TV West.  

Komend jaar willen we de ziekenhuizen nog beter informeren over onze activiteiten. Daar 

zijn we al mee begonnen door de verspreiding van ons demoalbum, maar onze wens is een 

vast contactpersoon voor de ziekenhuizen. Daarnaast willen we het gebruik van social media 

verder uitbreiden en structureren. 

 

 

 

“Door deze foto’s kunnen wij een groot deel 

afsluiten en beginnen aan de laatste stappen 

mee naar huis.” 

 

http://www.earlybirdsfotografie.nl/
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Interne organisatie 

Het bestuur van Stichting Earlybirds Fotografie bestaat uit 4 leden.  

Marjolein Witteveen  Voorzitter 

Cora Top   Secretaris 

Nina Zagar   Penningmeester 

Dagmara Dominicus  Algemeen bestuurslid  

 

Alle medewerkers van de stichting zijn vrijwilligers. Ze werken allemaal vanuit huis en zijn 

ingedeeld bij een of meerdere afdelingen. Elke afdeling heeft een coördinator die samen 

met een bestuurslid verantwoordelijk is voor de betreffende afdeling:   

- Fotografie: Hieronder vallen uiteraard de fotografen, maar ook planners die de 

aanmeldingen per provincie koppelen aan fotografen, een team dat de kwaliteit van 

de reportages waarborgt en nieuwe fotografen beoordeelt, vrijwilligers die de 

fotografen startpakketjes toesturen en de evaluaties verzorgen, een team dat de 

USB’s verzendt en tenslotte mensen die de (web)blogs maken. 

- Communicatie: Onder deze afdeling vallen de telefoniste, vrijwilligers die 

binnenkomende e-mails verspreiden, de website en social media bijhouden en 

contacten met ziekenhuizen onderhouden/coördineren. Daarnaast valt het grafisch 

team dat zich bezighoudt met het ontwerpen van flyers, kaarten, logo’s en dergelijke 

ook onder de afdeling communicatie.  

- PR: Onder PR vallen de mensen die zich inzetten voor de veiling en loterij, maar ook 

alle overige PR-activiteiten.  

- Financiën: Hieronder vallen de penningmeester en een vrijwilliger die de 

penningmeester ondersteunt.  

- Earlybirdjes: Bij deze afdeling horen de vrijwilligers die betrokken zijn bij het 

haakproject: haaksters, verzamelpunten, keurmeesters die de Earlybirdjes keuren, 

wassen en verspreiden en mensen die de Facebookgroepen van het haakproject 

bijhouden.  

Het aantal vrijwilligers is ten opzichte van 2015 enorm toegenomen. Momenteel bedraagt 

het aantal vrijwilligers ruim 250. Het verloop is daarmee ook toegenomen, maar door middel 

van vacatures op social media lukt het steeds om nieuwe mensen te vinden.  
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Financiën 

 

De stichting draait volledig op vrijwilligers. In 2016 zijn de inkomsten uit donaties gestegen 

en was de loterij wederom een groot succes. Hierdoor konden we, net als vorig jaar, alle 

fotorapportages geheel kosteloos aan de ouders aanbieden.  

Inkomsten zijn gegenereerd via donaties, de veilingpagina en een jaarlijkse loterij. Uitgaven 

bestaan vooral uit drukkosten voor promotiemateriaal, reiskosten van fotografen en 

verzendkosten. 

De stichting heeft een positief resultaat behaald van € 12.008. Dit positieve resultaat geeft 

de mogelijkheid om ook in 2017 verschillende activiteiten te ondernemen, zoals het 

aanwezig zijn op de Negenmaandenbeurs, de vernieuwing van ICT platform en het drukken 

van nieuwe magazines, flyers en demoalbums voor ziekenhuizen.  

Een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven, alsmede een uitgebreidere 

toelichting op de uitgaven, is terug te vinden op de volgende pagina’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We hebben nog wel een poosje te gaan in het 

ziekenhuis, maar door deze foto’s krijg ik echt nog 

meer moed. Ze doen me goed en ik kan trots op 

mezelf zijn, want ik zie nu echt vastgelegd wat ik diep 

van binnen voel ondanks alle ellende:  

liefde, trots en blijdschap.” 
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Balans 

Debit Credit 

      Totaal Vaste activa 
  

Algemene reserves 
 

1.803 

   

 
 

  

Voorschot 9mnd beurs 
                              
2.472 

 

    9mnd beurs 
    Promo film 
    Professionalisering 
    Magazine & foto albums 
    Lustrum 

5.500 
3.000 
5.000 
3.200 
5.000  

 Totaal Vlottende activa   2.472 
    

 
Betaalrekening                               2.731 

   Spaarrekening                              18.300 

 
Specifieke Reserves 

 
21.700 

Totaal Liquide middelen 
     
21.031   

  

  
    

 
  

Totaal Activa 
 

23.503 Totaal Passiva 
 

23.503 
 

Baten en Lasten 

Baten Lasten 
 
Donaties 
Opbrengst Loterij 
Opbrengst Veiling 

18.062 
14.115 

4.021 

Operationele kosten 
Drukkosten  
Reiskosten 

2.648 
4.908 
3.541 

  

Verzendkosten 
PR kosten 
Overige kosten 

3.803 
7.425 
1.864 

  
Financieel resultaat 12.008 

Totaal Baten 36.198 Totaal Lasten 36.198 
 

Toelichting lasten 

Operationele kosten: Operationele kosten omvatten bestuurskosten, telefoon- en 

bankkosten, kosten voor de website en verzekeringspremies. 

Drukkosten: Drukkosten bestaan uit kosten voor het drukken van flyers, fotoalbums en het 

magazine. 

Reiskosten: Het merendeel van de reiskosten is die van de fotografen die de fotoreportages 

hebben gedaan. Daarnaast zijn er ook reiskosten gemaakt door het bestuur en voor de 

afdeling PR.  

Verzendkosten: De verzendkosten bestaan grotendeels uit kosten voor het verzenden van 

promotiemateriaal en het verzenden van de Earlybirdjes naar fotografen en ziekenhuizen.   
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PR kosten: PR kosten bestaan uit kosten die gemaakt zijn voor beurzen, de loterij en 

promotiemateriaal.  

Overige kosten: Onder overige kosten vallen de kosten die gemaakt zijn voor de jaarlijkse 

vrijwilligersdag, cadeaus en meetings. 
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Conclusies en aanbevelingen 

 

Stichting Earlybirds heeft in 2016 een kwaliteitsslag gemaakt. Dit heeft erin geresulteerd dat 

ze, gezien de cijfers, meer ouders heeft kunnen bereiken. 

De loterij was een groot succes en samen met de veilingpagina en donaties van ouders en 

andere betrokkenen, kunnen we inzetten op meer financiële groei en een grotere 

bekendheid. 

 

Voor 2017 heeft Stichting Earlybirds een drietal thema’s waaraan gewerkt gaat worden om 

een verdere groei te kunnen bewerkstelligen. 

- Vergroten van de bekendheid, waardoor meer ouders van prematuren ons weten te 

vinden, alsmede sponsors. 

- Erkenning van de werkzaamheden van onze vrijwilligers. 

- Verbeteren van de interne organisatie. 

 

Dankzij een samenwerking met P5COM kunnen we aan de slag om bovenstaande doelen 

uit te werken en waardevolle stappen te maken. 

Een aantal van deze stappen: 

 PR-film ontwikkelen over de stichting; 

 Contacten met de ziekenhuizen professionaliseren en uitbouwen; 

 Feedback organiseren voor fotografen door middel van het vragen aan ouders 

om een reactie naar aanleiding van de fotoreportage; 

 (Regionale) bijeenkomsten organiseren voor onze vrijwilligers om de betrokkenheid 

bij en de dankbaarheid van de stichting te benadrukken; 

 Automatisering van aanmeldingen optimaliseren; 

 Informeren van de vrijwilligers over de werkzaamheden van de verschillende 

afdelingen; 

 Verloskundigen informeren over de stichting; 

 Werving van nieuwe vrijwilligers professionaliseren. 

 

 

 


