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Voorwoord van de voorzitter 
 
 
Terwijl ik, als voorzitter, dit schrijf, hadden wij in 2019 niet kunnen vermoeden dat 
2020 er opeens zo anders uit zou gaan zien. Dit jaarverslag is echter een terugblik 
op 2019 en dat is een jaar waarin we met onze stichting weer tal van activiteiten 
hebben gedaan. 
 
We openden 2019 met onze Fundraiser die ons ditmaal naar het mooie Engeland 
en Wales bracht. Opnieuw haalden we een gigantisch mooi bedrag op waardoor 
we events als Te Land & Ter Zee nog verder konden aankleden en in 2019 meer 
events dan ooit hebben kunnen (mee)organiseren. 
 
Tal van rijders hebben zich in 2019 ingezet voor Make-A-Wish, want in totaal werd 
er meegewerkt aan dik 10 wensdagen voor deze geweldige stichting. Maar ook 
voor Opkikker werden alles registers opengetrokken. De rijders van DAG MET EEN 
LACH waren op maar liefst 17 (!) Opkikkerdagen in Zeewolde te vinden. 
 
De opbrengsten uit de Fundraiser werden verder ingezet om evenementen als 
Spring Event, Villa Pardoes Parade, Drive en Drijf, Cars4Charity, Sint Verbindt Rally 
en de Sophia Grand Prix mogelijk te maken. In tegenstelling tot 2018 hebben we in 
2019 besloten ons “overschot” toe te voegen aan onze balans. 
 
Ik zie dat we onze financiële positie verder verstevigd hebben, waarbij we natuurlijk 
altijd in ons achterhoofd moeten houden dat het niet de doelstelling is van onze 
stichting om een enorm bedrag op de bank te hebben. In nauw overleg met het 
bestuur, zorgen we er echter wel voor dat we niet 100% afhankelijk zijn van nieuwe 
donaties en zeker één jaar door kunnen zonder dat er een cent aan nieuwe giften 
binnenkomt. 
 
Verderop in dit verslag vind je een beknopt overzicht van de activiteiten die we in 
2019 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 houdt de overhead zo klein mogelijk. 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! 
 
Ondanks alle ellende die we momenteel meemaken als gevolg van het Corona-virus, 
proberen we als stichting ons te blijven inzetten voor zieke kinderen en hoop ik, net 
als jullie, dat we snel weer naar buiten mogen. 
 
 
Met lachende groet, 
Jacco Brand 
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1.  Verslag van het bestuur 

 
We hadden het in 2018 al druk met onze events, maar 2019 spande eigenlijk wel 
de kroon. Hieronder vinden jullie een kort overzicht van alle evenementen waar 
DAG MET EEN LACH aanwezig is geweest. 
 
 

1.2  Events 2019 
 
datum: 8 – 13 maart – Fundraiser – Engeland en Wales 
auto’s: 17 
Inmiddels de derde editie van onze populaire fundraiser-rally waarbij equipes zoveel 
mogelijk sponsorgeld ophalen. Dit keer heeft John Costello een fantastische route 
voor ons uitgezet dwars door een aantal nationale parken tussen York en 
Manchester, met als klap op de vuurpijl een dag op het circuit van Anglesey in 
Wales. John had werkelijk alles uit de kast getrokken om voor ons mooie wegen, 
unieke lokaties, prima hotels en geweldige restaurants uit te zoeken. 
 
datum: 13 april – Spring Event - Weeze (D)  
auto’s: 14 
Op zaterdag 13 april stonden er op het circuit van Weeze voor het derde jaar op rij 
weer 14 supercars klaar om bijna 20 kinderen een mooie dag te bezorgen. 
Natuurlijk werd er weer volop gesprint op de drag-strip en werd de dag afgesloten 
met een heuse race over het terrein van dit militaire vliegveld. 
 
Datum: 18 mei – Zoet met een Lach – Hellevoetsluis 
auto’s: 7 
Weliswaar een iets kleiner event, maar wel erg geslaagd. In samenwerking met 
Zoet met Elma werden er taxi-ritten georganiseerd door de aanwezige auto’s om 
op die manier geld op te halen voor onze stichting. Op die mooie zaterdag in mei 
werd er ruim 500 euro opgehaald! 
 
datum: 2 juni – Wensrit – Maastricht (NL) 
auto’s: 10 
In 2019 reden we voor het eerst mee met de Wensrit, waarbij alle opbrengsten 
ten goede komen van Make-A-Wish Nederland. Vertrek en aankomst was op 
Buitenplaats Vaeshartelt iets boven Maastricht. Met een temperatuur van 30 
graden reden in totaal 140 equipes (waarvan 10 van ons) een mooie rit door Zuid-
Limburg, de Ardennen en de Eifel. 
 
datum: 15 juni – Te Land & Ter Zee – Loosdrecht (NL) 
auto’s: 103 
Door het sluiten van de Dikke Muis moesten we op zoek naar een nieuwe locatie 
voor ons grote evenement. Al snel vonden we Lex Sluyter bereid om de showroom, 
parkeerplaats en jachthaven van Navilex beschikbaar te stellen. De dag begon met 
een flinke bui, maar nog voor het middaguur klaarde de boel op en kwam de zon 
tevoorschijn. Te Land & Ter Zee wordt ieder jaar mooier! 
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datum: 7 jul – Cars4Charity – De Meern (NL) 
auto’s: 15 
Dit event stond in 2019 voor de derde keer op de agenda en heeft een iets andere 
opzet. Tijdens Cars4Charity is het de bedoeling om zoveel mogelijk boodschappen 
bij elkaar te verzamelen voor één van de Nederlandse voedselbanken. De 15 
equipes hebben goed hun best gedaan, want voor de twee keer op rij ging DAG 
MET EEN LACH met de eerste prijs naar huis. 
 
datum: 14 juli – Villa Pardoes Parade – Kaatsheuvel (NL) 
auto’s: 30 
De gastvrijheid van Villa Pardoes zorgt iedere keer weer voor een zeer warm 
onthaal. Op 14 juli hebben we de gasten van de villa meegenomen naar Hoppies, 
een natuurspeeltuin vlakbij Ammerzoden. De snelheid waarmee de inschrijving van 
rijders iedere keer weer gebeurt, is indrukwekkend. Vaak hebben we binnen het half 
uur na opening van de inschrijving zo’n 30 auto’s bij elkaar verzameld. 
 
datum: 29 juli – HeartRace Circuitdag – Zandvoort (NL) 
auto’s: ca. 50 
Zouden we weer net zo’n mooie dag op Zandvoort beleven als in 2018? Het 
antwoord daarop: “Ja”! De hele dag een strakblauwe lucht met alleen maar blije 
kids van Stichting Heartbeat; wat wil je nog meer? En voor veel rijders de laatste 
keer dat ze op het “oude” circuit van Zandvoort hebben kunnen rijden. Ook in 2019 
sloten we de dag af op het terras van Loetje in Overveen. 
 
datum: 11 augustus – Villa Pardoes Parade – Kaatsheuvel (NL) 
auto’s: 30 
Omdat de eerste Villa Pardoes Parade zo snel was uitverkocht, besloten we om 4 
weken later nog maar een keer bij Villa Pardoes op bezoek te gaan. En ook in 
augustus werd er een bezoek gebracht aan Hoppies. Dank aan Jurjen en Kitty die 
op 11 augustus de dag succesvol begeleid hebben. 
 
datum: 22 september – Drive en Drijf - Wageningen (NL) 
auto’s: 21 
Alwin Heij is manager van Zwembad De Bongerd in Wageningen en hij nodigde ons 
uit voor een zwembadfestijn. Dat lieten we ons geen twee keer zeggen natuurlijk. 
Naast een leuke rit over de Veluwe konden de kinderen volop genieten van het 
zwembad. En passant haalden we ook nog een mooi bedrag op voor de Luuk 
Marcus Foundation. 
 
datum: 13 oktober – Sophia Grand Prix - Rotterdam (NL) 
auto’s: 100 
Arthur Bouw organiseert al vele jaren allerlei mooie activiteiten voor de kinderen 
die verpleegd worden in het Sophia Kinderziekenhuis. De samenwerking met 402 
Automotive, Doppio Espresso, de Rotterdamse Sporticonen en Ahoy bleek een 
gouden greep.  
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datum: 3 november – Droomautodag – Meppen (D) 
auto’s: 15 
Op het laatste moment moest Droomautodag uitwijken naar het circuit van 
Meppen, net bij Emmen over de grens. Immers, de verbouwing van Zandvoort zou 
daags na 3 november al starten. Desalniettemin was het een mooi event, waarbij 
we ook weer kennis konden maken met een aantal nieuwe rijders die zich in willen 
zetten voor DAG MET EEN LACH.  
 
datum: 23 november – Sint Verbindt Rally - Rotterdam (NL) 
auto’s: 70 
Het event waar het allemaal ooit mee begon in een mooie samenwerking met het 
Zeldzame Ziekten Fonds. Dit jaar ook weer ruim 70 auto’s aan de start om voor de 
kinderen een mooi Sinterklaas-feest neer te zetten in het Wings Hotel in 
Rotterdam. 
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2.  Toekomst 
 
Zoals we al in het voorwoord aanhaalden; niemand had kunnen vermoeden dat 
2020 er zo snel zo anders uit zou kunnen zien. Alle events in het eerste half jaar 
zijn op dit moment geannuleerd. Het bestuur beschikt niet over een glazen bol en 
dus is het erg onduidelijk hoe het tweede halfjaar eruit zal komen te zien. Gelukkig 
heeft dit voor onze stichting nauwelijks financiële gevolgen omdat onze 
“leveranciers” allemaal met ons meedenken en erg flexibel zijn. 
 
Uiteraard zitten we niet bij de pakken neer en doen de rijders volop mee aan 
alternatieve initiatieven zoals de inmiddels beroemde Opkikkerplak-aktie van 7 en 8 
april. 
 
De einduitslag van de fundraiser, die we uit hebben moeten stellen naar begin 
september, is op dit moment uiteraard nog niet bekend. Door alle omstandigheden 
vermoeden we ook dat we de eindstand van 2019 niet zullen gaan halen toen we 
ruim 22.000 euro op wisten te halen. Onze verwachting is dat we dit jaar tussen 
de 16.000 en 19.000 euro bij elkaar weten te sparen.  
 
Maar juist omdat we altijd spaarzaam met “jullie” geld om weten te gaan, vormt 
deze lagere (verwachte) opbrengst geen enkel probleem voor onze stichting. 
 

2.2  Events 2020 
 
De events voor 2020 zijn nog volop in ontwikkeling. Echter, voor de onderstaande 
events hebben we al een datum kunnen vaststellen: 
 

• 11 april – Wilhelmina Grand Prix – Utrecht (wordt verplaatst, waarschijnlijk 
naar december 2020) 

• 7 juni – Wensrit – Goch D (geannuleerd voor 2020, gaat door in 2021) 
• 20 juni – Te Land & Ter Zee – Loosdrecht (geannuleerd voor 2020, gaat 

door in 2021) 
• 27 juni – Vet Cool Man – Lelystad (geannuleerd voor 2020, gaat door in 

2021) 
• 22 juli – Heartrace Circuitdag – Zandvoort (geannuleerd voor 2020, gaat 

door in 2021) 
• 3 september – Fundraiser 2020 – Winterberg D 
• 12 september – Spring Event 2.0 – Enschede 
• 25 oktober – Sophia Grand Prix – 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 
	

2019  2018 
 

Opbrengsten  Opbrengsten 

Sponsoring 0,00   Sponsoring 4945,00  

Fundraiser donaties 30787,71   Fundraiser donaties 17787,12  

Overige donaties 0,00   Overige donaties 745,00  

Rente 0,00   Rente 0,00  

Totalen  30787,71    23477,12 

       

Kosten  Kosten 

Overige kosten 687,20   Overige kosten 1280,67  

Verzendkosten 250,54   Verzendkosten 226,87  

Hosting 84,70   Hosting 99,65  

Verzekeringen 707,23   Verzekeringen 700,51  

Bankkosten 194,43   Bankkosten 144,25  

Fundraiser 2019 13585,61   Fundraiser 2018 17610,52  

DB Fundraiser 2019 -11252,75   DB Fundraiser 2018 -16297,50  

Te Land & Ter Zee 10448,59   Te Land & Ter Zee 8008,85  

DB Te Land & Ter Zee 0,00   DB Te Land & Ter Zee -2626,39  

Villa Pardoes Parade 1167,13   Villa Pardoes Parade 535,79  

DB Villa Pardoes Parade 0,00   DB Villa Pardoes Parade 0,00  

Spring Event 1500,93   Spring Event 1398,14  

Sint Verbindt Rally 1644,80   Sint Verbindt Rally 2008,67  

DB Sint Verbindt Rally 0,00   DB Sint Verbindt Rally -360,38  

Cars4Charity 409,49   Cars4Charity 364,77  

Heartrace Circuitdag 122,28   Heartrace Circuitdag 133,48  

Make A Wish 240,00   Make A Wish 965,17  

Drive & Drijf 1017,76   Drive & Drijf 0,00  

Sophia Grand Prix 435,63   Sophia Grand Prix 0,00  

Overige events 7,30   Overige events 0,00  

Donaties aan derden * 9021,00   Donaties aan derden * 8247,69  

Totalen  -30271,87    -22440,76 

       

Resultaat boekjaar  515,84    1036,36 

       
       
DB = deelnemersbijdrage       

	
	
 
 
 



11 

4.2 Jaarrekening - Balans 
 

BALANS DMEL 
31 december 

 

 

 2019 2018   2019 2018 

Vaste activa  Eigen vermogen 

Overige materiele vaste activa 0,00 0,00  Resultaat huidig jaar 515,84 1036,36 

    Eigen vermogen begin boekjaar 8270,23 7233,87 

       

Vlottende activa  Vreemd vermogen kort 

Debiteuren 0,00 0,00  Fundraiser volgend jaar -854,00 1553,87 

       

Liquide activa     

NL69ABNA0247329142 7932,07 9824,10     

Spaarrekening 0,00 0,00     

Kruisposten 0,00 0,00     

       

 7932,07 9824,10   7932,07 9824,10 
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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 vordering van -/- € 854 betreft reeds ontvangen 
deelnemersbijdragen voor de Fundraiser 2020 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 € 1.500 per jaar, de kosten voor de events 2020 
zijn nog niet exact begroot.   
 

Lasten 

In totaal is in 2019 een bedrag van € 30.272 aan lasten geweest. De kosten voor 
beheer bedroegen € 1.924. De netto kosten van de events bedroegen € 19.327.  
 
De beheerskosten bestaan voornamelijk uit de kosten van de website, 
verzekeringen en bankverkeer. Daarnaast waren er dit jaar eenmalige kosten voor 
het aanschaffen van een printer die voor diverse events worden gebruikt en 
derhalve niet aan één event was 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 € 9.021 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 9.021,00  	 	 	 	
ZZF 100,00  	 	 	 	

Barcode 4 Life 100,00  	 	 	 	
Droomautodag 306,00  	 	 	 	
Bobby&Robine 2.180,00  	 	 	 	

Metakids 3.000,00  	 	 	 	
Vet Cool Man (Geluk&vrijheid) 25,00  	 	 	 	

Maarten Memorial 50,00  	 	 	 	
Against Cancer 225,00  	 	 	 	

Villa Pardoes 1.000,00  	 	 	 	
Sophia 50,00  	 	 	 	

Innowalk Luuk 1.985,00  	 	 	 	
     	 	 	 	

 
 
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


