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Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting DAG MET EEN LACH over het jaar 2017.
Hiermee willen we iedereen die meewerkt aan onze stichting inzage geven in de
resultaten van ons boekjaar 2017 en verantwoording afleggen voor de gemaakte
kosten en de bedragen die er allemaal binnen zijn gekomen. DAG MET EEN LACH
“verscheen” op 22 mei 2017 bij de notaris waarmee de fundering werd gelegd
voor deze stichting.
Ook al zijn we als stichting nog relatief nieuw, mogen we terdege stellen dat 2017
een uitstekend en mooi jaar is geweest. We hebben onszelf, samen met alle fans,
belanghebbenden en sponsors behoorlijk op de kaart gezet. Met een tiental events
hebben we in 2017 maar liefst 250 kinderen een geweldig leuke dag weten te
geven. We werkten voor deze dagen onder meer samen met: Stichting Zeldzame
Ziekten fonds, Villa Pardoes, Stichting Steun 22Q11, Stichting Opkikker en
Droomautodag.
Eind 2017 werd ook de basis gelegd voor een verdere samenwerking met
Stichting Opkikker, waarbij de rijders van DAG MET EEN LACH in 2018 een
belangrijkere rol krijgen in het gastheerschap op de Opkikkerdagen. Daarnaast zijn
er steeds meer stichtingen die ons vragen om te helpen om ernstig zieke en
gehandicapte kinderen een mooie dag te geven.
In april 2017 reden we met 11 equipes door de Ardennen en de Eifel om geld op
te halen om de activiteiten van de stichting te kunnen financieren. De 11 equipes
haalden een flink bedrag op waarmee we meerdere events hebben kunnen
organiseren.
Ons grootste event in 2017 was Te Land & Ter Zee, waarbij we meer dan 300
gasten verwelkomen mochten in Loosdrecht bij De Dikke Muis. Bijna 100 kinderen
reden mee in 84 fantastische auto’s en genoten daarna ook nog van een tocht
over de Loosdrechtse Plassen in de meest fraaie sloepen.
Op 2 december reden we voor de derde keer de Sint Verbindt Rally met het
Zeldzame Ziekten Fonds. In 2015 was dit het eerste event waar DAG MET EEN
LACH een mooie rol speelde en vanaf dat moment is er een geweldige
samenwerking met het ZZF.
Tot slot hebben we eind 2017 een sponsorprogramma gestart. Hierbij kunnen
bedrijven die een bijdrage willen doen aan onze stichting een keuze maken uit 3
verschillende niveaus van sponsoring. We hebben hierbij onmiddellijk twee
geweldige sponsoren kunnen optekenen. De bedragen zullen we echter pas
terugzien in het 2018 jaarverslag.
Vooruitkijkend zien wij 2018 erg positief tegemoet. We hebben een gezonde
balans, ruim 300 auto-eigenaren die hun steentje bij willen dragen, een mooi
gevulde agenda en veel kinderen die reikhalzend uitzien naar onze nieuwe events.
Met lachende groet,
Jacco Brand
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1.

Verslag van het bestuur

Zoals hiervoor genoemd, hebben we in 2017 verre van stilgezeten. Er waren maar
liefst 10 events waarbij DAG MET EEN LACH aanwezig was, dan wel de regie over
het event voerde. In de cijfers van het jaarverslag leest u hoeveel elk event per
saldo gekost heeft en hoe de financiering van het bewuste event tot stand kwam.

1.2 Events 2017
datum: 6 april 2017 – Fundraiser 2017 – Ardennen/Eifel/Koblenz (B/D)
auto’s: 11
Op donderdag 6 april reden de equipes een drietal dagen kriskras door de Eifel om
op een ludieke manier geld op te halen voor de stichting (welke toen nog niet was
opgericht). Alle deelnemers hebben de kosten voor de trip zelf betaald, waardoor
de opgehaalde bedragen volledig ten goede zijn gekomen aan de stichting.
datum: 29 april 2017 – Spring Event – Weeze (D)
gast: Stichting Steun 22Q11
auto’s: 12
Voor de eerste keer werden we door Petrolhead Events uitgenodigd om het Spring
Event, dat zij jaarlijks organiseren, een “charity”-tint te geven. Met 12 auto’s reden
we naar Weeze Airport om daar host te zijn voor zo’n 45 gasten van Stichting
22Q11.
datum: 28 mei 2017 – Villa Pardoes Parade – Kaatsheuvel (NL)
gast: Villa Pardoes
auto’s: 35
Op zondag 28 mei waren we met maar liefst 35 auto’s te gast bij Villa Pardoes.
Met 12 gezinnen zijn we een dag naar Safaripark De Beekse Bergen gereden. Na
afloop hebben we bijna 90 personen genoten van poffertjes die vers gebakken
werden door Poffertjes On Tour (betaald door DAG MET EEN LACH).
datum: 10 juni 2017 – Te Land & Ter Zee – Loosdrecht (NL)
gast: ZZF, 22Q11, Metakids
auto’s: 84
Te Land & Ter Zee mogen we gerust ons “flagship”-event noemen, gestart in 2016
volgens eenzelfde concept: snelle auto’s en snelle boten. In 2017 moesten we last
minute uitwijken naar een andere locatie, maar dit is erg goed bevallen: De Dikke
Muis. Bijna 100 kinderen beleefden een fantastische dag en het opgehaalde geld
tijdens de fundraiser zorgde ervoor dat werkelijk in alles voorzien was.
datum: 25 juli 2017 – Heartrace Circuitdag – Zandvoort (NL)
gast: Stichting Heartbeat
auto’s: 28
We zijn Heartbeat enorm dankbaar dat wij te gast mochten zijn op hun jaarlijks
event op Zandvoort. Maar liefst 28 auto’s verschenen op deze doordeweekse dag
aan de start op het circuit om kinderen en jongvolwassenen op hoge snelheid mee
te nemen over het Zandvoortse circuit.
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datum: 10 augustus 2017 – Lob’Star Vakantieweek – Heerlen (NL)
gast: Stichting Lob’Star
auto’s: 12
Circa vier weken voor dit event werd DAG MET EEN LACH gevraagd of wij zouden
kunnen helpen bij dit jaarlijkse event waar ca. 10 gezinnen door Lob’Star worden
uitgenodigd voor een vakantieweek in een oude abdij in Zuid-Limburg. In de
stromende regen reden we een mooie rit door de Limburgse heuvels en genoten
van onbeperkt Italiaans ijs tijdens een stop in Gulpen. Na afloop hebben we met een
deel van de rijders een diner gehad in Kerkrade.
datum: 29 oktober 2017 – Villa Pardoes Parade 2017 – Kaatsheuvel (NL)
gast: Villa Pardoes
auto’s: 32
Op de laatste zondag van oktober verschenen we voor de tweede keer in 2017 bij
Villa Pardoes. Deze keer namen we de 12 gezinnen mee naar het DAF Museum in
Eindhoven. Na afloop sponsorden wij de frietkraam van Frietfeest en genoot
iedereen van een frietje, kroketten en allerlei andere snacks op het binnenplein van
de Villa.
datum: 19 november 2017 – Droomautodag – Zandvoort (NL)
gast: Droomautodag
auto’s: ca. 15
Voor de tweede keer naar Zandvoort dit jaar. Ditmaal met circa 15 auto’s die bij
elkaar 3975 euro (!) ophaalden voor Droomautodag. Iedere rijder is wel een keer
of 10 het circuit op geweest met alleen maar blije kinderen.
datum: 2 december 2017 – Sint Verbindt Rally – Rotterdam (NL)
gast: Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF)
auto’s: 48
Dit was de derde editie van de Sint Verbindt Rally; een rit met kinderen die een
zeldzame ziekte hebben. Ook dit jaar zorgden Worldhotel Wings en ADO Den Haag
voor een geweldige sfeer, waarbij Sinterklaas, pepernoten en warme
chocolademelk de hoofdtoon voerden. Als afsluiter ontvingen alle kinderen een
goodiebag met onder meer een leuk knuffelbeest en een Max Verstappen Red Bull
F1 auto!
datum: 9 december 2017 – Grand Wonders Winter Fun – Rucphen (NL)
gast: Stichting KOPP
auto’s: 10
KOPP is een stichting die zorgt voor kinderen van ouders met psychische
problemen. Op 9 december waren zij gast in de Skidôme Rucphen en coördineerde
Kitty van Baaren een aantal leuke ritten met de kinderen in de omgeving.
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2.

Toekomst

In het voorwoord noemden we het al: 2018 wordt een mooi jaar. We hebben een
reeks mooie events op de agenda staan en de samenwerking met de bevriende
stichtingen wordt steeds inniger. We hebben ruim voldoende financiële middelen
om van 2018 een geweldig jaar te maken. De fundraiser die wederom in april zal
plaatsvinden, overstijgt alle verwachtingen. Daar waar we graag zouden zien dat de
20 equipes ieder zo’n 200 euro aan sponsorgeld ophalen, hebben de equipes hun
doelstelling bijgesteld naar een totaal van 13.000 euro.
Ons sponsorprogramma trekt inmiddels ook de nodige aandacht en in januari
2018 kregen we in totaal 5500 euro aan sponsoring binnen op onze bankrekening
van 3 sponsoren (Kaspersky Labs, Assurantiekantoor Van Hoff en een anonieme
sponsor).
We zullen in 2018 nog meer stappen zetten om de stichting professioneler te
maken. Dit zullen we echter altijd met de “hand op de knip” doen omdat we onze
kosten zo laag mogelijk willen houden. U vindt dit beleid ook terug in ons financiële
jaarverslag.

2.2 Events 2018
De events voor 2018 zijn nog volop in ontwikkeling. Echter, voor de onderstaande
events hebben we al een datum kunnen vaststellen:
14 april 2018 – Spring Event – Weeze (D)
19 april 2018 – Fundraiser 2018 – Winterberg (D)
27 mei 2018 – Car Challenge for Life – nnb
9 juni 2018 – Te Land & Ter Zee – Loosdrecht (NL)
8 juli 2018 – Cars4Charity – De Meern (NL)
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3.

Organisatie

Stichting DAG MET EEN LACH is een geregistreerde stichting en is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 68813473. Er zijn geen directe plannen
om voor de stichting een CBF-keurmerk of ANBI-status aan te vragen. Beide
trajecten zijn complex en tijdrovend en vergen een behoorlijke investering.
Aangezien DAG MET EEN LACH in principe geen fondsenwervende organisatie is,
heeft het bestuur dit besluit genomen.

3.1 Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Jacco Brand
Remko van de Vlag
Desiree Dekker

3.2 Werknemers & vrijwilligers
Naast het bestuur, zoals hierboven genoemd, zijn er verder geen werknemers in
dienst van de stichting. Op een aantal events heeft de stichting wel de beschikking
over een pool van vrijwilligers. Hun rol bestaat met name uit het begeleiden van de
gezinnen tijdens de events. Daarnaast beschikt de stichting over een accountant
die de jaarstukken, die door de penningmeester zijn opgesteld, gecontroleerd heeft:
Marco Lesmeister.
Een bijzonder woord van dank gaat ook uit naar de fotografen die op ieder event
weer aanwezig zijn om de mooiste herinneringen vast te leggen.
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4.1 Jaarrekening – Verlies & Winst

VERLIES & WINST STICHTING DAG MET EEN LACH
2017
OPBRENGSTEN
Sponsoring
Fundraiser donaties
Overige donaties
Rente

2016
OPBRENGSTEN
Sponsoring
Fundraiser donaties
Overige donaties
Rente

0,00
8.064,91
888,80
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8.953,71
KOSTEN
Overige DMEL Kosten
Verzend & Papier
Hosting
Verzekering
Bankkosten
Fundraiser 2017
DB Fundraiser 2017
Te Land & Ter Zee
DB Te Land & Ter Zee
Villa Pardoes Parade
DB Villa Pardoes
Spring Event Weeze
Sint Verbindt Rally
DB Sint Verbindt Rally
Cars 4 Charity
Donaties derden/overige
Totaal kosten
RESULTAAT

DB = deelnemersbijdrage

9

419,81
12,25
90,15
296,62
70,81
120,32
(455,00)
1.000,10
(1.570,00)
858,30
(542,50)
698,28
1.724,76
(1.462,90)
138,85
319,99
(1.719,84)
7.233,87

0,00
KOSTEN
Overige DMEL Kosten
Verzend & Papier
Hosting
Verzekering
Bankkosten
Fundraiser 2017
DB Fundraiser 2017
Te Land & Ter Zee
DB Te Land & Ter Zee
Villa Pardoes Parade
DB Villa Pardoes
Spring Event Weeze
Sint Verbindt Rally
DB Sint Verbindt Rally
Cars 4 Charity
Donaties derden/overige
Totaal kosten
RESULTAAT

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.2 Jaarrekening - Balans

BALANS DMEL
31 december
2017

2016

2017

2016

----------------

----------------

----------------

----------------

VASTE ACTIVA
Overige materiële v.a.

EIGEN VERMOGEN
0,00

0,00

Resultaat huidig jaar
Eigen vermogen begin bj

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren

7.233,87

0,00

0,00

0,00

---------------0,00

0,00

10.064,45

0,00

VREEMD VERMOGEN KORT

0,00

0,00

Fundraiser 2018

----------------

7.233,87

0,00

2.830,58

0,00

LIQUIDE ACTIVA
NL69 ABNA 0247 3291 42
ABN Spaar
Kruisposten

0,00
---------------10.064,45
---------------10.064,45
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0,00
---------------0,00
---------------0,00

---------------10.064,45

---------------0,00

4.3 Jaarrekening - Toelichting penningmeester
Waarderingsgrondslagen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen
nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Exploitatieresultaten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opstellen
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Kortlopende schulden
De kortlopende schuld van € 2.830,58 betreft reeds ontvangen
deelnemersbijdragen voor de Fundraiser 2018 minus reeds gemaakte kosten.
Reserves
Het eigen vermogen bestaat uit de continuïteitsreserve en de
bestemmingsreserve. Deze reserves zien op de situatie na opheffing van de
stichting als fondsenwerver. De hoogte zal in de loop der tijd toegroeien naar
maximaal 2 jaar exploitatiekosten als zijnde continuïteitsreserve en de begrote
(eigen) event-kosten voor het volgend jaar. Eigen exploitatiekosten voor een volledig
kalenderjaar bedragen ongeveer € 1.300 per jaar, de kosten voor de events 2018
zijn nog niet exact begroot.
Lasten
In totaal is in 2017 een bedrag van € 1.719,84 aan lasten geweest. De kosten
voor beheer bedroegen € 889,64. De netto kosten van de events bedroegen €
830,20.
De beheerskosten bestaan voornamelijk uit de kosten van de website,
verzekeringen en bankverkeer. Daarnaast waren er eenmalige kosten voor DMELspeldjes en portofoons voor terugkerend gebruik tijdens events.
De kosten per event staan gespecificeerd, alsmede de eigen bijdrage die door de
rijders is betaald als vergoeding voor de voor hen te maken kosten op locatie, zoals
catering. De donaties derden zijn bijdragen aan de stichting Lob’Star en
Droomautodag.
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.
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