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Voorwoord van de voorzitter
Wat een jaar hebben we achter ons….. Toen ik vorig jaar april het voorwoord voor
het jaarverslag van 2019 aan het schrijven was, was het al duidelijk dat 2020 iets
anders zou gaan lopen. Er was toen nog de hoop dat we wellicht na de eerste
lockdown weer wat activiteiten zouden kunnen opstarten. Helaas haalde de realiteit
ons links en rechts in. Alle gemaakte plannen konden rechtstreeks de prullenbak in.
Voorzichtig was er nog hoop dat we wellicht in september alsnog Te Land & Ter
Zee zouden kunnen organiseren, maar gezien de ernst van de pandemie moest ook
ons “flagship-event” definitief geannuleerd worden.
In het begin van het jaar hebben we nog een mooi aantal Opkikkerdagen kunnen
rijden en na een pauze van ca. 4 maanden konden we die draad gelukkig weer op
kleinere schaal in juli oppakken. Handalcohol, mondkapjes en 1.5 meter afstand
werden de norm op de Eemhof in Zeewolde.
Tussendoor hebben we gelukkig ook nog een paar keer een wensdag voor Make-aWish en Droomdag kunnen organiseren zodat in ieder geval de meest urgente
wensen konden worden waargemaakt. Maar……. Vanaf eind augustus werd het
weer oorverdovend stil en besloten we samen met de bevriende stichtingen alle
activiteiten (individueel en collectief) op een heel laag pitje te zetten. Immers, de
veiligheid van onze gasten staat boven alles.
De Fundraiser Rally was uitgesteld naar begin september. Ondertussen vloeiden de
donaties rijkelijk binnen. Bijna iedere avond hielden we de websites van de Duitse
deelstaten in de gaten en twee weken voor aanvang werd het duidelijk dat we de
rally door konden laten gaan. Weliswaar onder strikte voorwaarden, maar dat
mocht de pret zeker niet drukken.
Gelukkig hebben we in 2020 onze financiële positie verder kunnen versterken. De
opbrengsten vanuit de Fundraiser Rally maar ook een paar flinke zakelijke donaties
hebben ervoor gezorgd dat we afgelopen jaar ook een paar mooie events neer
hebben kunnen zetten.
Verderop in dit verslag vind je een beknopt overzicht van de activiteiten die we in
2020 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

In 2019 hebben we een record aantal events weten neer te zetten, maar in 2020
hebben we helaas flink gas terug moeten nemen. Daar waar jullie van ons gewend
zijn om een lijst van minimaal 12 geslaagde en mooie evenementen te zien, is de
lijst voor 2020 een stuk korter.

1.2 Events 2020
datum: 16-17 mei – TAS MET EEN LACH – heel Nederland
auto’s: 17
Het was Michael Riethoff die met het idee kwam; waarom gaan we niet de
goodiebags die we normaal gesproken tijdens Te Land & Ter Zee uitdelen naar de
kinderen toebrengen? Dankzij zijn idee ontstond TAS MET EEN LACH en werden er
in het weekend van 16 en 17 mei zo’n 110 gezinnen bezocht en mochten we ruim
200 kinderen blij maken met een mooie tas vol cadeau’s.
datum: 3-6 september – Fundraiser Rally – Winterberg (D)
auto’s: 17
Lange tijd was het onduidelijk of we de uitgestelde Fundraiser Rally (zou eerst in
mei 2020 verreden worden) door konden laten gaan. Maar liefst 17 equipes
stonden te trappelen om mee te mogen rijden tijdens deze 4-daagse rally in de
buurt van Winterberg met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor onze
stichting. Soms moet je echter een dosis geluk hebben, want de door ons geplande
datum fietste tussen twee lockdowns door.
datum: 27-29 november – Het Rijdende Pietenfeest – heel Nederland
auto’s: 77
In het voorjaar waren we al een keer heel Nederland doorgereden om bij ruim 200
kinderen cadeau-tassen te brengen. En dus dacht Anne van Soest; waarom doen
we dit ook niet voor Sinterklaas? Maar dan nog meer auto’s, meer gezinnen en nog
meer blije koppies. En zo geschiedde. In het weekend van 27 november gingen
maar liefst 77 auto’s met roetveegpieten op pad om bij bijna 300 kinderen
Sinterklaas-cadeau’s te brengen. Dankzij onze nauwe samenwerking met het
Sophia Kinderziekenhuis werden ook hun patiëntjes door ons bezocht. Het Rijdende
Pietenfeest werd een succes!
datum: 3 december – Sophia Sinterklaas - Rotterdam
auto’s: 20
De Robert Doornbos Grand Prix kon in oktober 2020 niet doorgaan. Het Sophia
Kinderziekenhuis worstelde daarnaast ook met de Sinterklaas-intocht bij het
ziekenhuis. Na een telefoontje met Annelies Blom van Sophia TV & Evenementen en
Arthur Bouw van “De Vrienden Van” bedachten we mooi plan. Samen met Robert
Doornbos, Nicolette van Dam en de Rotterdamse Sporticonen hebben we een
100% corona-proof Sinterklaasfeest in Rotterdam neergezet. Maar liefst 20
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supercars reden achter elkaar een paar rondjes rond het ziekenhuis en leverde
uiteindelijk Sinterklaas af in de binnentuin van het Sophia.
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2.

Toekomst

Als we één ding van het afgelopen jaar hebben kunnen leren is het dat
voorspellingen vaker niet dan wel uitkomen. Dat houdt in dat we als bestuur erg
voorzichtig zijn met het maken van plannen en het aangaan van commitments. We
realiseren ons dat we in het eerste kwartaal van 2021 niets kunnen ondernemen.
Voor het tweede kwartaal zien we de zaken ook nog somber in, maar heel
voorzichtig hopen we dat we richting de zomer misschien weer wat kleine events
kunnen organiseren. We houden hiervoor natuurlijk ook nauw contact met
Opkikker, Droomdag en Make-a-Wish.
Voor september 2021 staat de Fundraiser Rally weer op de agenda. Met maar
liefst 25 inschrijvingen wordt deze groter dan ooit. Hoe meer equipes, hoe meer
donaties J
We houden samen met de penningmeester onze cijfers goed in de gaten. Zoals
jullie weten is het niet de doelstelling van onze stichting om een flink tegoed op de
bank te hebben, maar we hebben wel besloten dat we, mocht er een jaar lang geen
enkele donatie binnenkomen, dat we minimaal twee jaar door kunnen gaan (zij het
op een iets kleinere schaal) met onze events.
Veel stichtingen hebben in 2020 de grootste moeite gehad om fondsen te werven.
Gelukkig hebben wij hier geen last van gehad, maar het noopt ons wel tot enige
voorzichtigheid.

2.2 Events 2021
Normaal gesproken zouden jullie hier alvast een flinke lijst van nieuwe evenementen
zien. Maar zoals je hierboven al kunt lezen is er op dit moment slechts een zeer
beperkt aantal events op de agenda gezet.
•
•
•
•
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6 juni – Wensrit – Goch D
9 - 12 september – Fundraiser 2021 – Zwarte Woud D
24 oktober – Sophia Grand Prix – Rotterdam
26 – 28 november – Het Rijdende Pietenfeest – heel Nederland
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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 algemeen 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. Zonder hen zouden we onze grotere events niet op een
goede manier kunnen organiseren. Wij zijn erg blij met het vele werk dat keer op
keer door hen verzet wordt.
Een 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
2020

2019

Opbrengsten
Sponsoring
Fundraiser donaties
Overige donaties
Rente

Opbrengsten
0,00
25901,65
6981,00
0,00

Totalen

0,00
30787,71
0,00
0,00

32882,65

30787,71

Kosten
Overige kosten

405,75

Kosten
Overige kosten

687,20

Verzendkosten
Hosting
Verzekeringen
Bankkosten

318,18
234,23
723,85
180,78

Verzendkosten
Hosting
Verzekeringen
Bankkosten

250,54
84,70
707,23
194,43

Fundraiser 2020
DB Fundraiser 2020
Te Land & Ter Zee
DB Te Land & Ter Zee
Villa Pardoes Parade
DB Villa Pardoes Parade
Spring Event
Sint Verbindt Rally
DB Sint Verbindt Rally
Cars4Charity
Heartrace Circuitdag
Make A Wish
Drive & Drijf
Sophia Grand Prix
Overige events
Donaties aan derden *
Totalen
Resultaat boekjaar

DB = deelnemersbijdrage
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Sponsoring
Fundraiser donaties
Overige donaties
Rente

11045,97
-10156,19
5462,87
0,00

Fundraiser 2019
DB Fundraiser 2019
Te Land & Ter Zee
DB Te Land & Ter Zee

0,00
0,00
0,00
8115,45

Villa Pardoes Parade
DB Villa Pardoes Parade
Spring Event
Sint Verbindt Rally

0,00
175,26
0,00
8,05

DB Sint Verbindt Rally
Cars4Charity
Heartrace Circuitdag
Make A Wish

0,00
540,61
2353,25
5989,43

Drive & Drijf
Sophia Grand Prix
Overige events
Donaties aan derden *

13585,61
-11252,75
10448,59
0,00
1167,13
0,00
1500,93
1644,80
0,00
409,49
122,28
240,00
1017,76
435,63
7,30
9021,00

-25397,49

-30271,87

7485,16

515,84
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4.2 Jaarrekening - Balans

BALANS DMEL
31 december
2020

2019

Vaste activa
Overige materiele vaste activa

2020

2019

Resultaat huidig jaar

7485,16

515,84

Eigen vermogen begin boekjaar

8786,07

8270,23

16271,23

8786,07

Eigen vermogen
0,00

0,00

Vlottende activa
Debiteuren

0,00

0,00

Vreemd vermogen kort
Fundraiser volgend jaar

2150,00

-854,00

18421,23

7932,07

Liquide activa
NL69ABNA0247329142
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18421,23

7932,07

Spaarrekening

0,00

0,00

Kruisposten

0,00

0,00

18421,23

7932,07

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 € 2150,00 betreft reeds ontvangen
deelnemersbijdragen voor de Fundraiser 2021 minus reeds gemaakte kosten. We
brengen dit bedrag dan ook boekhoudkundig in mindering op ons eigen vermogen.
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 2021
zijn nog niet exact begroot.
Lasten
In totaal is in 2020 een bedrag van € 25397,49 aan lasten geweest. De kosten
voor beheer van de stichting bedroegen € 1862,79. Het is ons doel om de
beheerskosten ca. 6 a 8% van de opbrengsten te laten zijn (2020 = 6,1%).
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 extra harddisk 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 € 5989,43 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
ZZF
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Sophia Kinderziekenhuis
Stichting HeartBeat
Knuffel Shuffle
Stichting Opkikker

5989,43
4150,00
200,00
50,00
500,00
120,43
969,00

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.
Graag geven we ook nog een verdere toelichting op de diverse gemaakte kosten in
2020.
Hosting: de kosten zijn in 2020 aanmerkelijk hoger door twee oorzaken. Er is een
faktuur voor Hostnet vertraagd betaald waardoor deze niet in 2019 maar in 2020
in de boeken is opgenomen. Bovendien hebben we ca. 40 euro extra kosten omdat
we onze volledige administratie en dokumenten in Office 365 hebben
ondergebracht vanaf 1 oktober 2020.
Fundraiser: het is ons doel om de fundraiser ieder jaar kosten-neutraal te
organiseren. We doen dit door de deelnemers zelf alle kosten voor deelname te
laten betalen. We kunnen echter niet voorkomen dat er sommige onvoorziene
kosten verschijnen. Het bestuur is echter nog steeds van mening dat het zeer
kleine tekort op de exploitatie gerechtvaardigd is gezien de opbrengst van de
fundraiser.
Te Land & Ter Zee: de kosten van TAS MET EEN LACH hebben we geboekt onder
de post Te Land & Ter Zee. Immers, het rondrijden van de cadeau-tasjes hebben
we georganiseerd als alternatief voor het geannuleerde Te Land & Ter Zee.
Sint Verbindt Rally: dit geldt ook voor de Sint Verbindt Rally welke in 2020 geen
doorgang kon vinden. Het alternatieve event, Het Rijdende Pietenfeest, hebben we
op deze post geboekt.
Cars4Charity: aan deze bevriende stichting hebben we ca. 10 kilo paas-eitjes
gedoneerd, die zij hebben rondgebracht bij ziekenhuizen en instellingen.
Overige events: onder deze post vinden jullie met name de cupcake-akties voor het
Sophia- en het Wilhelminakinderziekenhuis.
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In memoriam: Chloë van der Linden (1999-2020)
Van de Familie Van der Linden ontvingen wij een donatie van maar liefst 1000 euro
die zij ophaalden tijdens de crematie van Chloë.
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