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Voorwoord van de voorzitter	
 
 
Het jaar 2018 is voorbij gevlogen. Het was het eerste volle jaar voor onze stichting, 
die op 22 mei 2017 officieel bij de notaris werd opgericht. 
 
Het was een jaar vol met leuke, verrassende en ontroerende activiteiten geweest 
waarin de naamsbekendheid van DAG MET EEN LACH enorm gegroeid is. De 
succesvolle samenwerking met een groot aantal bevriende stichtingen is hier 
zonder meer getuige van. 
 
De samenwerking met Stichting Opkikker zorgde er bijvoorbeeld voor dat onze 
rijders de kalender voor de Opkikkerdagen vaak binnen een uur wisten te vullen.  
 
Al onze activiteiten worden betaald uit een tweetal middelen; de sponsoring van 
bedrijven, maar bovenal vanuit de Fundraiser die ook in 2018 weer plaatsvond. In 
2017 reden we de eerste editie waarbij we zo’n 6000 euro wisten op te halen, in 
april 2018 haalden 20 equipes maar liefst bijna 18000 euro op. 
 
Dit geld hebben we in 2018 ingezet om onze events te kunnen bekostigen. Te Land 
& Ter Zee in juni was groter dan ooit. We hebben op Spring Event uitgepakt met 
leuke goodiebags, we deden een flinke donatie aan Villa Pardoes en het Zeldzame 
Ziekten Fonds en aan het einde van het jaar hebben we via een “poll” ook nog ruim 
3000 euro gedoneerd aan diverse goede doelen. 
 
Kijkend naar de cijfers concludeer ik, als voorzitter, dat we financieel erg gezond 
zijn. We hebben een reserve opgebouwd waarbij we zonder enige donatie van 
derden nog 2 jaar door zouden kunnen gaan op de ingeslagen weg. Dat geeft onze 
stichting een mooi stuk continuïteit waardoor we onze beloftes naar onze gasten 
waar kunnen blijven maken. 
 
Verderop in dit verslag vind je een beknopt overzicht van de activiteiten die we in 
2018 hebben gedaan. Tot slot nodig ik iedereen uit om onze cijfers goed te 
bekijken. Immers, het is onze verplichting om hiervoor volledige verantwoording aan 
jullie af te leggen. DAG MET EEN LACH probeert de overhead zo klein mogelijk te 
houden. Zo ontvangen bestuursleden geen enkele vergoeding voor hun 
werkzaamheden en zorgen we ervoor dat we onze kosten zo goed mogelijk 
managen. Des te meer blijft er voor de kinderen over! 
 
Ik kijk erg uit naar 2019. De Fundraiser was weer een mega succes en binnen een 
paar weken starten de eerste events. 
 
Met lachende groet, 
Jacco Brand 
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1.  Verslag van het bestuur 

 
We hebben met z’n allen bergen verzet in 2018. Bijna iedere maand was er wel 
een event waar onze stichting aanwezig was. 
 
 

1.1  Events 2018 
 
datum: 14 april 2018 – Heartbeat Rides at Spring Event – Weeze (D) 
auto’s: 14 
Voor het tweede jaar waren we te gast op het Spring Event op het vliegveld van 
Weeze, net over de grens bij Boxmeer. Bijna 20 gezinnen van Stichting Heartbeat 
waren onze VIP’s en hebben een dag lang genoten van het meerijden in echte 
supercars op de taxibanen van het vliegveld. 
 
datum: 19 april 2018 – Fundraiser - Winterberg (D)  
auto’s: 20 
Nauwelijks een week later stonden er 20 equipes op de stoep bij Porsche Centrum 
Gelderland, klaar om te vertrekken voor een drie-daagse fundraiser trip naar het 
Hochsauerland. Drie dagen lang mooie routes en een bezoek aan het Bilsterberg 
Circuit met als resultaat een bedrag van bijna 18000 euro aan sponsoring. 
 
datum: 9 juni 2018 – Te Land & Ter Zee – Loosdrecht (NL) 
auto’s: 103 
Groter dan ooit: Te Land & Ter Zee 2018. Voor het tweede jaar op rij bij De Dikke 
Muis te Loosdrecht. Bijna 250 gasten, 15 vrijwilligers en ruim 100 chauffeurs 
genoten van een schitterende dag.  
 
datum: 8 juli 2018 – VIPS @ Cars4Charity – De Meern (NL) 
gast: MeetCharity 
auto’s: 27 
Ondanks dat dit een iets ander event van opzet is, omarmt DAG MET EEN LACH 
deze dag. Immers, de klanten van de voedselbanken zijn helaas ook kinderen. Op 8 
juli ontving onze stichting de beker voor de grootste bijdrage. 
 
datum: 23 juli 2018 – Heartrace Circuitdag – Zandvoort (NL) 
gast: Stichting Heartbeat 
auto’s: 34 
Voor veel rijders is de Heartrace Circuitdag een hoogtepunt. De hele middag 
mogen we met de gasten van Heartbeat rijden op het circuit van Zandvoort. Ieder 
jaar komen er meer DMEL-ers naar deze dag.  
 
datum: 9 september 2018 – Villa Pardoes Parade – Kaatsheuvel (NL) 
auto’s: 30 
De gastvrijheid van Villa Pardoes zorgt iedere keer weer voor een zeer warm 
onthaal. De 12 gezinnen die in deze week in de villa verblijven worden getrakteerd 
op een mooie rit in de omgeving en op een leuk uitje. In 2018 zijn we wezen varen 
op de BInnendieze van Den Bosch. 
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datum: 4 november 2018 – Droomautodag – Zandvoort (NL) 
auto’s: ca. 25 
Ook Droomautodag wordt ieder jaar groter en groter. In 2016 waren we met 8 
auto’s aanwezig, in 2017 waren het er 14 en in 2018 zagen we maar liefst 25 
DMEL-ers meerijden op het circuit van Zandvoort. 
 
datum: 25 november 2018 – City Wish Walk - Amsterdam (NL) 
auto’s: geen J  
Make A Wish vroeg ons of we het leuk zouden vinden om mee te doen met de City 
Wish Walk in Amsterdam. Een wandeltocht van 12 kilometer dwars door het 
centrum van onze hoofdstad. Voor de 12 DMEL-ers die meeliepen was het weer 
eens een andere ervaring. Maar, er werd ruim 2500 euro opgehaald voor Make A 
Wish. 
 
datum: 1 december 2018 – Sint Verbindt Rally – Rotterdam (NL) 
gast: Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF) 
auto’s: 58 
Wat blijft dit toch een leuk event! Een groot Sinterklaasfeest met veel cadeau’s, 
pepernoten, chocomelk en muziek. Ieder jaar opnieuw is dit een groot succes dat 
we samen met het Zeldzame Ziekten Fonds organiseren. 
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2. Toekomst 
 
Zoals eerder in dit verslag gezegd: we zien 2019 met een groot vertrouwen 
tegemoet. We zijn een partner geworden van vele stichtingen, waaronder: 
 

- Opkikker 
- Steun 22Q11 
- Zeldzame Ziekten Fonds 
- Heartbeat 
- Metakids 
- Villa Pardoes 
- Make A Wish 
- MeetCharity 

 
In 2019 zullen we ons ook gaan richten op de Bobby & Robine Foundation. 
 
De einduitslag van de fundraiser die we begin maart gehouden hebben, is nog niet 
bekend. We weten echter al wel dat het een recordbedrag gaat worden. Op  
27 maart 2019 was er al 23000 euro door jullie opgehaald. 
 
Ook in 2019 is het onze focus om zoveel mogelijk euro’s in te kunnen zetten voor 
onze events. Dit doen we altijd met de “hand op de knip” omdat we onze kosten zo 
laag mogelijk willen houden. Je vindt dit beleid ook terug in ons financiële 
jaarverslag. 
 

2.1  Events 2019 
 
De events voor 2019 zijn nog volop in ontwikkeling. Echter, voor de onderstaande 
events hebben we al een datum kunnen vaststellen: 
 
8-13 maart 2019 – Fundraiser - UK 
13 april 2019 – Spring Event – Weeze 
20 april 2019 – Car Challenge for Life – Enter 
2 juni 2019 – Make A Wish Wensrit - Limburg 
15 juni 2019 – Te Land & Ter Zee – Loosdrecht 
22 juni 2019 – Vet Cool Man - Lelystad 
7 juli 2019 – Cars4Charity – De Meern 
14 juli 2019 – Villa Pardoes - Kaatsheuvel 
29 juli 2019 – Heartrace Circuitdag - Zandvoort 
3 november 2019 – Droomautodag – Zandvoort 
23 november 2019 – Sint Verbindt Rally - Rotterdam 
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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 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:    Jacco Brand 
Penningmeester:  Remko van de Vlag 
Secretaris:    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.  
 
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 
	

2018  2017 
 

Opbrengsten  Opbrengsten 

Sponsoring 4945,00   Sponsoring 0,00  

Fundraiser donaties 17787,12   Fundraiser donaties 8064,91  

Overige donaties 745,00   Overige donaties 888,80  

Rente 0,00   Rente 0,00  

Totalen  23477,12    8953,71 

       

       

Kosten  Kosten 

Overige kosten 1280,67   Overige kosten 419,81  

Verzendkosten 226,87   Verzendkosten 12,25  

Hosting 99,65   Hosting 90,15  

Verzekeringen 700,51   Verzekeringen 296,62  

Bankkosten 144,25   Bankkosten 70,81  

Fundraiser 2018 17610,52   Fundraiser 2017 259,17  

DB Fundraiser 2018 -16297,50   DB Fundraiser 2017 -455,00  

Te Land & Ter Zee 8008,85   Te Land & Ter Zee 1000,10  

DB Te Land & Ter Zee -2626,39   DB Te Land & Ter Zee -1570,00  

Villa Pardoes Parade 535,79   Villa Pardoes Parade 858,30  

DB Villa Pardoes Parade 0,00   DB Villa Pardoes Parade -542,50  

Spring Event 1398,14   Spring Event 698,28  

Sint Verbindt Rally 2008,67   Sint Verbindt Rally 1724,76  

DB Sint Verbindt Rally -360,38   DB Sint Verbindt Rally -1462,90  

Cars4Charity 364,77      

Heartrace Circuitdag 133,48      

Make A Wish 965,17      

Donaties aan derden * 8247,69   Overige events 319,99  

Totalen  -22440,76    -1719,84 

       

Resultaat boekjaar  1036,36    7233,87 

       
       
DB = deelnemersbijdrage       
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4.2 Jaarrekening - Balans 
 

BALANS DMEL 
31 december 

 

 

 2018 2017   2018 2017 

Vaste activa  Eigen vermogen 

Overige materiele va 0,00 0,00  Resultaat huidig jaar 1036,36 7233,87 

    Eigen vermogen begin boekjaar 7233,87 0,00 

       

Vlottende activa  Vreemd vermogen kort 

Debiteuren 0,00 0,00  Fundraiser volgend jaar 1553,87 2830,58 

       

Liquide activa     

NL69ABNA0247329142 9824,10 10064,45     

Spaarrekening 0,00 0,00     

Kruisposten 0,00 0,00     

       

 9824,10 10064,45   9824,10 10064,45 
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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 € 1.554 betreft reeds ontvangen deelnemersbijdragen 
voor de Fundraiser 2019 minus reeds gemaakte kosten. 
 

Reserves 

Het eigen vermogen bestaat uit de continuïteitsreserve en de 
bestemmingsreserve. Deze reserves zien toe 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 2019 
zijn nog niet exact begroot.   
 

Lasten 

In totaal is in 2018 een bedrag van € 22.441 aan lasten geweest. De kosten voor 
beheer bedroegen € 2.452. De netto kosten van de events bedroegen € 11.741.  
 
De beheerskosten bestaan voornamelijk uit de kosten van de website, 
verzekeringen en bankverkeer. Daarnaast waren er dit jaar kosten voor het 
produceren van de tasjes (goodiebags ter waarde van € 708) die voor diverse 
events worden gebruikt en derhalve niet aan één event waren toe te wijzen. 
 
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.  
 
Tenslotte hebben we voor een bedrag van € 8.248 aan donaties gedaan aan 
goede doelen die verbonden zijn aan ons eigen doel, zijnde het leven van (zieke) 
kinderen te verlichten. De volgende doelen hebben de genoemde donaties 
ontvangen vanuit onze stichting:  
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Donaties derden 8.247,69  
ZZF 2.400,00  

Heartbeat 642,21  
Make a Wish 770,98  

Racing for Parkinson 100,00  
22Q11 175,00  

Erasmus MC 145,00  
Ambulance support 150,00  

Droomautodag 594,00  
Bobby&Robine 550,00  
Smile per Mile 20,00  
Villa Pardoes 1.500,00  

Sophia 50,50  
Opkikker 1.000,00  

Meta Kids 150,00  
Droomwens 150,00  

 
 
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. 
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