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Voorwoord van de voorzitter 

 

Het was weer een bewogen jaar: 2021. Daar waar we dachten dat we in 2020 voor de nodige 
uitdagingen werden geplaatst, bleek 2021 niet veel anders uit te pakken. 

 
We begonnen 2021 met een flinke lock-down en strenge maatregelen waardoor het organiseren 

van welk event ook totaal onmogelijk bleek. Al snel besloten we door te gaan met onze 
alternatieve manier van het blij maken van zieke kinderen en begin april gingen onze chauffeurs 

op pad om mooie paaseieren rond te brengen door heel Nederland. Vervolgens gingen we al heel 
voorzichtig hopen op Te Land & Ter Zee, maar de regels beperkten ons teveel om dit in het 

voorjaar te kunnen organiseren. 
 

Op 18 juni stond de eerste Opkikkerdag gelukkig weer op de planning en tot en met half december 
hebben we ons volop in kunnen zetten tijdens 18 (!) Opkikkerdagen. Deze dagen werden 
georganiseerd volgens een strikt protocol waardoor we de risico’s tot een absoluut minimum 
hebben kunnen beperken. 
 

Aan het begin van de zomer hebben we nog een ronde door heel Nederland gereden om alle 
kinderen te verrassen met een tas vol speelgoed om heerlijk buiten mee te kunnen spelen. 

 
Eind augustus zouden we dan eindelijk “Te Land & Ter Zee-deuren" kunnen openen. Weliswaar 

met wat beperkingen en met een kleinere groep, maar we hadden alles in no-time geregeld. 
Helaas ontvingen we een week voor aanvang een negatief advies van de gemeente waardoor we 

moesten besluiten deze geweldige dag opnieuw te annuleren. 
 

In september reden we met zo’n 30 equipes de Fundraiser Rally in het Zwarte Woud. Het was een 
enorm succes! En dan hebben we het niet alleen over de donaties die we opgehaald hebben: ruim 

46000 euro. 
 
Ook in 2021 werden veel Sinterklaasfeesten geannuleerd en op 4 december pakten we weer flink 
uit met Het Rijdende Pietenfeest waarbij tientallen pietjes en zo’n 65 auto’s ruim 300 kinderen 
bezocht hebben om mooie cadeaus aan hen te geven. Net als in 2020 was dit weer een gigantisch 
succes. 
 
Door deze enorme opbrengst van de Fundraiser Rally hebben we onze financiële positie nog 
verder versterkt waardoor we in 2022 zelfs een eigen circuitdag kunnen organiseren. Immers, dat 
is eigenlijk waar DAG MET EEN LACH om draait; gezellige events waarbij alle kinderen bij elkaar 
komen. 

 
Verderop in dit verslag vind je een beknopt overzicht van de activiteiten die we in 2021 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! 
 
Met lachende groet, 
Jacco Brand 
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1.  Verslag van het bestuur 

 
Zoals gezegd was 2021 een uitermate uitdagend jaar. Laverend tussen de regels en de 
onophoudelijke lijst van aanpassingen en wijzigingen in die regels, hebben we er toch een leuk jaar 
uit weten te persen. Naast de 18 Opkikkerdagen en een flink aantal ritten voor Make-A-Wish 

wisten we de volgende events te organiseren. 
 

1.2  Events 2021 
 

datum: 3 april – EEN EI HOORT ERBEI – heel Nederland 
auto’s: 54 
Met Pasen organiseerden we het eerste event van 2021. Met 54 auto’s werd er door heel 
Nederland gereden om alle kinderen een mooi handgemaakt paas-ei cadeau te doen (gemaakt 
door Zoet met Elma). Helaas liet DPD ons flink in de steek, want tijdens het versturen van de 
eieren aan de teams is een flink aantal van de eieren stuk gegaan. Gelukkig gingen de vrijwilligers 
niet bij de pakken neerzitten en hebben zij alles zelf op tijd opgelost. Twee equipes bezochten 
zelfs het Sophia- en het Wilhelmina-kinderziekenhuis in Rotterdam en Utrecht. 
 
datum: 26 juni – TAS MET EEN LACH – heel Nederland 

auto’s: 67 

Toen bleek dat het organiseren van Te Land & Ter Zee onmogelijk werd, hebben we snel TAS MET 
EEN LACH in elkaar geschroefd. Op zaterdag 26 juni reden bijna 70 auto’s naar bijna 490 (!) 
kinderen om ze een tas vol leuke zomer-cadeau's te brengen.  
 
datum: 24 juli – Meet & Greet – Bunnik/Amersfoort 
auto’s: 24 
Het was inmiddels duidelijk dat onze jaarlijkse Fundraiser Rally gewoon door zou kunnen gaan en 
omdat er veel nieuwe equipes zich hadden ingeschreven die in 2021 voor de eerste keer mee 
zouden rijden, draaiden we een leuke rit in elkaar zodat iedereen alvast kunnen zou kunnen 
maken. Er werd gestart in Bunnik waar we in de boomgaard van deze uitspanning genoten van 

koffie met gebak. De finish was bij Rauw in Amersfoort. 
 
datum: 8 t/m 12 september – Fundraiser Rally 2021 – Het Zwarte Woud 
auto’s: 30 

Met flink meer auto’s dan tijdens onze vorige rally’s reden we op 8 september vanuit Venlo naar 
het Zwarte Woud. Er stond een 4-daags en een 5-daagse rally op de agenda. Naast het heerlijke 
eten, de mooie routes, de spectaculaire locaties en de gezelligheid is toch wel het belangrijkste 

wapenfeit dat er ruim 46000 euro door alle equipes bij elkaar gereden werd. Van dit bedrag 
maakten we meteen 3000 over aan Villa Pardoes om hen een hart onder de riem te steken tijdens 

deze moeilijke tijden. 
 

datum: 26 september – Make-A-Wish Wensrit – Venray 
auto's: ca. 25 
De vrijwilligers van make-A-Wish uit Limburg konden eindelijk weer hun Wensrit laten 
plaatsvinden. Immers, ook dit event was al twee keer uitgesteld vanwege de aanhoudende 
maatregelen tegen het Corona-virus. DAG MET EEN LACH was weer prominent aanwezig met ca. 
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25 auto’s om zoveel mogelijk geld voor Make-A-Wish op te halen. En dat lukt: het resultaat aan 

het einde van de dag was maar liefst 10000 euro. 
 
datum: 20 november – Droomautodag 2021 – Meppen (D) 
auto's: 11 
Voor de vierde keer hebben we ons ingezet voor Droomautodag. Dit is een evenement waarbij 
zieke kinderen en hun families worden uitgenodigd door DF Trackdays om een leuke dag mee te 
maken op het circuit van Meppen, net over de grens bij Emmen. Het circuit ondergaat momenteel 
een flinke opfrisbeurt en gezien de nieuwe faciliteiten die er nu worden gebouwd hebben we 
besloten om in 2022 onze eigen circuitdag te houden! 
 
datum: 4 december – Het Rijdende Pietenfeest – heel Nederland 

auto’s: 71 
En het werd een Pietenfeest! Ondanks de kou en de regen hebben we die dag weer een mooi 

event neergezet. Door heel Nederland werden de kinderen bezocht en verrast met fraai cadeau’s 
die we met een flinke korting in konden kopen bij één van onze rijders. Graag willen we ook 

Christa en John de Ridder bedanken die in 2021 maar liefst drie keer hun bedrijfsruimte 
beschikbaar stelden om alle cadeau’s in te kunnen pakken. Voor het versturen van de cadeau’s 

naar de rijders die te ver van Utrecht wonen besloten we in plaats van DPD nu Post NL te 
gebruiken. Helaas bleek ook dat geen succes, want voor twee regio’s arriveerden de pakketten te 

laat. Maar wederom werd dit opgelost door onze geweldige vrijwilligers. 
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2.  Toekomst 
 

We hebben weer een heel nieuw jaar voor ons liggen. Een jaar waarin we hopelijk weer een beetje 
terug kunnen naar “het oude normaal” en waarbij gaan proberen een klein beetje van de schade 

in te halen. De agenda staat alweer propvol met Opkikker- en Droomdagen die binnen no-time 
gevuld waren. Uiteraard zullen we eventuele maatregelen tegen Corona blijven respecteren en als 

het niet verantwoord is een evenement door te laten gaan, dan zullen we geen moment aarzelen 
en dit annuleren.  

 
Eén en ander houdt ook in dat we van onze leveranciers (catering e.d.) verwachten dat ze met ons 

meedenken en flexibel omgaan met reserveringen, toezeggingen en aanbetalingen. 
 
 

2.2  Events 2022 
 
Dit is natuurlijk een lijst met het nodige voorbehoud, maar we hopen dat we, zeker vanaf het 
voorjaar, alle evenementen op de agenda kunnen laten staan: 
 

• 11 februari – Droomdag – Zeewolde 

• 5 maart – Opkikkerdag – Zeewolde 

• 8 maart – Droomdag – Zeewolde 
• 9 maart – Opkikkerdag – Zeewolde 

• 10 maart – Opkikkerdag – Zeewolde 
• 23 april – Opkikkerdag – Zeewolde 

• 7 mei – Droomdag – Zeewolde 

• 14 mei – Opkikkerdag - Zeewolde 

• 21 mei – Opkikkerdag - Zeewolde 

• 3 juni – Droomdag – Zeewolde 

• 11 juni – Te Land & Ter Zee – Loosdrecht  
• 9 juli – Opkikkerdag – Zeewolde 

• 7 t/m 11 september – Fundraiser Rally – Adrdennen/Eifel 

• 8 oktober – DAG MET EEN LACH Circuitdag – Meppen (D) 
 

De Opkikker- en Droomdagen voor de tweede helft van 2022 worden zo spoedig mogelijk bekend 
gemaakt. 
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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:    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. 
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 
 

2021  2020 
 

Opbrengsten  Opbrengsten 

Sponsoring 0,00   Sponsoring 0,00  

Fundraiser donaties 45936,48   Fundraiser donaties 25901,65  

Overige donaties 939,00   Overige donaties 6981,00  

Rente 0,00   Rente 0,00  

Totalen  46875,48    32882,65 

       

Kosten  Kosten 

Overige kosten 125,73   Overige kosten 405,75  

Verzendkosten 143,85   Verzendkosten 318,18  

Hosting 169,42   Hosting 234,23  

Verzekeringen 733,43   Verzekeringen 723,85  

Bankkosten 221,40   Bankkosten 180,87  

Fundraiser 2021 26127,24   Fundraiser 2020 11045,97  

DB Fundraiser -26744,18   DB Fundraiser -10156,19  

Te Land & Ter Zee 5950,23   Te Land & Ter Zee 5462,87  

DB Te Land & Ter Zee 0,00   DB Te Land & Ter Zee 0,00  

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

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

Spring Event 59,23   Spring Event 0,00  

Paasactie 8183,32   Paasactie 0,00  

Grote Pietenfeest 7110,89   Grote Pietenfeest 8115,45  

Cars4Charity 0,00   Cars4Charity 175,26  

Make A Wish 0,00   Make A Wish 8,05  

Sophia Grand Prix 0,00   Sophia Grand Prix 540,16  

Overige events 1696,23   Overige events 2353,25  

Donaties aan derden * 6057,50   Donaties aan derden * 5989,43  

Totalen  -29835,94    -25397,49 

       

Resultaat boekjaar  17039,54    7485,16 

       

DB = deelnemersbijdrage       
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4.2 Jaarrekening - Balans 
 

BALANS DMEL 
31 december 2021 

 

 

 2021 2020   2021 2020 

Vaste activa  Eigen vermogen 

Overige materiele vaste 

activa 0,00 0,00  Resultaat huidig jaar 17039,54 7485,16 

    Eigen vermogen begin boekjaar 16271,23 8786,07 

     33310,77 16271,23 

Vlottende activa  Vreemd vermogen kort 

Debiteuren 0,00 0,00  Fundraiser volgend jaar 2900,00 2150,00 

       

Liquide activa     

NL69ABNA0247329142 36210,77 18421,23     

Spaarrekening 0,00 0,00     

Kruisposten 0,00 0,00     

       

 36210,77 18421,23   36210,77 18421,23 
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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 € 2.900,00 betreft reeds ontvangen deelnemersbijdragen voor de 
Fundraiser 2022. 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 € 1.250 per jaar, de kosten voor de events 2022 zijn nog niet 
exact begroot.   
 

Lasten 
In totaal is in 2021 een bedrag van € 29.835,94 aan lasten geweest. De kosten voor beheer van de 
stichting bedroegen € 1.393,83. Het is ons doel om de beheerskosten maximaal ca. 6% van de 
opbrengsten te laten zijn, hetgeen door de hoge opbrengsten in 2021 ruimschoots in behaald 
(2021 = 3,0%). 
 

De beheerskosten bestaan voornamelijk uit de kosten van de website, verzekeringen en 
bankverkeer.  
 
De kosten per event staan gespecificeerd, alsmede de eigen bijdrage die door de rijders is betaald 
als eventuele vergoeding voor de voor hen te maken kosten op locatie, zoals catering.  
 
Tenslotte hebben we voor een bedrag van € 6.057,50 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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Het bestuur van de stichting DAG MET EEN LACH is onbezoldigd. 
 

Graag geven we ook nog een verdere toelichting op de diverse gemaakte kosten in 2021. 

 
Overige kosten: deze post is in 2021 lager omdat we in 2020 een hogere eenmalige investering 
hadden gedaan in een gebruiksmiddelen ten behoeve van de eigen events (harddisk).  
 
Verzekering: jaarlijks verhoogt ABN de premie met een paar procent hetgeen voor ons resulteert 
in stijgende kosten. 
 
Bankkosten: wij hebben een “stichtingen-pakket” van ABN met een x-aantal gratis transacties per 

maand. Door de toename in donaties en door ons te innen bedragen lopen ook deze kosten licht 
op. 
 

Fundraiser: we proberen dit event altijd kosten neutraal te organiseren. In 2020 is dit helaas niet 
gelukt, maar in 2021 hebben we een positief resultaat gedraaid waardoor we het tekort van 2020 
voor een heel groot deel wegpoetsen. Desalniettemin is het complex om vooraf de begroting met 
0 foutmarge op te stellen. Er zijn immers altijd kleine verborgen kosten. Echter, de opbrengst van 

de Fundraiser Rally is dusdanig hoog dat het bestuur een kleine afwijking in de begroting kan 
verantwoorden. 
 

Te Land & Ter Zee: onder deze post hebben we voor zowel 2020 als 2021 de TAS MET EEN LACH 
acties geplaatst die we als alternatief voor het niet kunnen doorgaan van Te Land & Ter Zee 
hebben georganiseerd. 
 

Paasactie: omdat we gekozen hebben voor handgemaakte paaseieren zijn de kosten voor dit 
event relatief hoog. 
 

Grote Pietenfeest: net als in 2020 hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inkoop 
met korting bij één van onze vrijwilligers. De kosten in 2021 zijn lager dan in 2020 omdat het 
Sophia Kinderziekenhuis vanwege de Corona-situatie het event niet kon promoten (waardoor we 

dus minder gezinnen bezocht hebben). 
 

Overige events: onder deze post vinden jullie met name de cupcake-akties voor het Sophia- en het 
Wilhelminakinderziekenhuis.  
 


