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1 ALGEMEEN 

Op balansdatum bestaat het stichtingsbestuur uit:  

 

Voorzitter:     J.C. van Kleef (Jacco) 

Secretaris:     M.A. de Wit - Vuurens (Ria) 

Penningmeester:    M. van Hoorne - Korevaar (Marjanne) 

Evenementen:     D.A. Huijnen - Bloemsma (Danielle) 

Creatieve ondersteuning:   J.M. Karting - van Lienden (Jean-Paul) 

      M. Van Hoorne (Michael) 

Algemeen lid:     A.F.C  Blok (Albert) 

   

 



 

 

 

2 BESTUURSVERSLAG 

Verslag van het bestuur over 2021 

Als Stichting Lach voor een Dag hebben we als doelstelling om jaarlijks zo’n 100 tot 150 (ernstig) 

zieke kinderen te laten genieten van een onvergetelijke dag.  “Een lach is in een flits voorbij, maar 

de herinnering eraan blijft altijd” is daarbij onze missie. 

 

Terugkijkend  

2021 was een jaar van starten, stoppen en weer starten … en weer stoppen. Kortom, corona gaf de 

nodige beperkingen om onze wensdagen in volle breedte uit te voeren. Binnen de mogelijkheden 

organiseerden we 26 wensdagen die veel blije gezichten opleverden. Het Sinterklaasweekend op 

Vakantiepark Molenwaard vormde een prachtig moment! Voor het eerst konden we op het nieuwe 

park van Van Hoorne dit weekend organiseren. Met groot succes en veel blije gezichten van de vijf 

gezinnen die we dit weekend mochten ontvangen.  

 

Eind 2021 besloten we tot vervanging van onze limousine. Bij een prachtige wensdag hoort koninklijk 

vervoer. De oude limousine heeft zijn sporen verdiend en daarom besloten we eind 2021 tot 

vervanging. Begin 2022 mochten we de prachtige nieuwe wagen in ontvangst nemen en konden 

we hiermee de eerste wensdagen weer verzorgen. 

Naast de kosten voor de 26 wensdagen en beperkte kosten voor administratie en beheer hadden 

we dit jaar in financiële zin nauwelijks kosten. Samen met diverse bijdragen in natura konden we de 

kosten per wensdag (iets minder dan € 1.189 per dag) laag houden. Het bedrag per wensdag is 

echter opnieuw hoger dan vorig jaar (€ 858 per dag) doordat de vaste kosten zwaarder drukken op 

het lage aantal wensdagen in 2021. 

 

In 2021 ontvingen we voor € 57.565 aan donaties 

en giften. We zijn ontzettend trots op en dankbaar 

voor de leerlingen van het Lingecollege in Tiel die 

met hun gesponsorde coopertest bijna € 10.000 

bijeenbrachten. En we willen ook Hoogvliet 

Supermarkten niet onvermeld laten. Zij verrasten 

ons met een cheque van maar liefst € 25.000 uit 

statiegeldbijdragen! Wat kunnen we komende 

jaren mooie dingen met deze bijdragen doen! 

Behalve bijdragen van bedrijven houden we grote 

waardering voor de bijdragen van particulieren, 

speciaal de acties van onze ‘kleine particulieren’.  

We sloten het jaar af met een batig saldo van € 

24.907 waar we in onze begroting uitgingen van 

een voordelig saldo van € 8.950. 

 

De stichting heeft geringe vaste lasten en loopt daardoor weinig risico als we minder wensdagen 

uitvoeren. Om de uitvoering van wensdagen door te laten gaan, mochten de donaties en 

bijdragen tijdelijk tegenzitten, hebben we een continuïteitsbuffer opgebouwd. De reserve voor 

vervanging van de limousine was er eind 2021 nog maar is begin 2022 aangewend voor de nieuwe 

limousine.  

 

Eind 2021 hebben we voldoende geldmiddelen beschikbaar en geen externe verplichtingen. De 

financiële positie is daardoor gunstig. De financiële risico’s zijn laag.  

 

Ondanks alle beperkingen stonden begeleiders, chauffeurs en lakeien het afgelopen jaar tijdens de 

wensdagen weer als vrijwilliger klaar. De gedrevenheid en het enthousiasme van de vrijwilligers 

blijven ervoor zorgen dat de kinderen tijdens de wensdagen hartverwarmende momenten mogen 

beleven. We zijn in 2021 twee keer met de vrijwilligers bijeengekomen, waarvan één maal in digitale 

vorm. De sfeer onder de vrijwilligers is goed, zij kunnen niet wachten op de wensdagen in 2022. 
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Naast de vrijwilligers vervullen ook onze partners een belangrijke rol in de wensdagen. Theaters, 

recreatieparken, restaurants, toeleveranciers en in het bijzonder Van Hoorne Entertainment, bleven 

te maken houden met ongelofelijke uitdagingen. Ondanks de moeilijke omstandigheden zoeken zij 

continu de kansen waardoor we samen positief vooruitkijken naar de toekomst. Groot respect voor 

hen en ook dankbaarheid dat hun hulp aan onze stichting onverminderd is. Komend jaar hebben 

we er vertrouwen in dat we voor de uitvoering van onze wensdagen dan ook wederom een beroep 

op hen mogen doen. We wensen hen opnieuw sterkte toe met het herstel uit deze moeilijke tijden! 

 

Bestuurlijk  

We werken vanuit het beleidsplan 2020-2025. Via de website is dit beleidsplan 2020-2025 in te zien. 

We bespraken binnen het bestuur onder meer de gang van zaken, de (on)mogelijkheden om 

wensdagen te verzorgen en we besloten tot aanschaf van een nieuwe limousine. Verder zijn we in 

de zomer van 2021 gestart met een oriëntatie op andere mogelijkheden voor activiteiten van de 

stichting. De begroting en de jaarrekening 2020 kwamen ook aan bod. De jaarrekening werd 

onderzocht door de kascommissie. De commissie heeft de jaarrekening akkoord bevonden en het 

bestuur enkele nuttige tips gegeven. Deze tips hebben we inmiddels opgepakt. 

 

Alle rollen binnen het bestuur zijn in 2021 ingevuld geweest. In de bijlage bij de jaarrekening is een 

overzicht opgenomen van de bestuursleden en hun nevenfuncties per 31 december 2021. 

 

Vooruitkijkend  

De coronamaatregelen hebben we inmiddels achter ons kunnen laten. Voorzichtigheid blijft 

geboden, maar we verwachte in 2022 toch weer zo’n 50 wensdagen te kunnen gaan organiseren.  

We streven de volgende begroting na: 

(in Euro) Begroting 2022  

Donaties en giften 41.000 

Evenementen  - 

Totaal Baten 41.000 

Afschrijvingen -2.500 

Kosten uitvoering van wensdagen (50 wensdagen) -32.500 

Wervingskosten -3.400 

Kosten administratie en beheer -2.850 

Financiële baten en lasten -150 

Totaal lasten -45.400 

Nadelig saldo -4.400 

 

In 2021 zijn we gestart om na te denken over nieuwe activiteiten. Hierbij hebben we het plan 

opgevat om voor kinderen en gezinnen met een acute levensbedreigende situatie ‘alle registers 

open te trekken’. In deze omstandigheden is het maken van laatste herinneringen het laatste wat er 

nog mogelijk is. Daar willen wij graag aan bijdragen door bijvoorbeeld voor het gezin een verblijf op 

Vakantiepark Molenwaard mogelijk te maken. Voor dit soort unieke situaties organiseren we 

maatwerk. De opgebouwde reserve kunnen we daarbij goed gebruiken. Het plan hiervoor zullen we 

in 2022 verder tot uitwerking brengen. 

 

Verder staan we open voor uitbreiding van het team vrijwilligers om voor de continuïteit en een 

evenwichtige inzet van de vrijwilligers te zorgen.  

 

We zullen ons Comité van Aanbeveling in 2022 vragen zich actief in te zetten voor de stichting door 

in hun sociale netwerk de stichting onder de aandacht te brengen. Via deze weg willen wij het 

vertrouwen in de stichting verder versterken zodat komende jaren onze partners ons blijven - en veel 

nieuwe partijen ons gaan – ondersteunen bij het uitvoeren van onze doelstelling. 

 

Tot slot, en we kunnen dat niet genoeg benadrukken, willen wij onze grote dank uitspreken voor 

iedereen die zich, op welke manier dan ook, voor de stichting inzet! 

https://www.lachvooreendag.nl/wat-doen-we/verantwoording
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Molenaarsgraaf, 30 juni 2022 

 

Namens het voltallige bestuur, 

 

Jacco van Kleef 

Voorzitter 

 

 



 

 

 

 

JAARVERSLAG 2021 
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3 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

VASTE ACTIVA         
Materiële vaste activa   24.605   1.092 

VLOTTENDE ACTIVA         

VORDERINGEN         
Handelsdebiteuren -   14.924   

Overlopende activa 558   657   

    558   15.581 

Liquide middelen   110.923   92.546 

     

Totaal 
  

136.086 
  

109.219 

PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

EIGEN VERMOGEN         
Algemene reserves 123.908   79.001   

Bestemmingsreserve limousine  5.000   25.000   

 
  128.908   104.001 

KORTLOPENDE SCHULDEN         
Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 5.525   2.767   

Overlopende passiva 1.653   2.451   

    7.178   5.218 

Totaal 
  

136.086 
  

109.219 
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4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

  2021 2020 

  € € 

Donaties 57.565 49.836 

Som der exploitatiebaten 57.565 49.836 

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN     
Afschrijvingen materiële vaste activa -2.113 1.500 

      

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN     
Wervingskosten 3.383 847 

Lasten uitvoeren van wensdagen 30.912 21.469 

Kosten beheer en administratie 309 2.152 

      

Som der exploitatielasten 32.491 25.968 

Exploitatieresultaat 25.074 23.868 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN     
Rentelasten en soortgelijke kosten -167 -125 

Belastingen - - 

Resultaat 24.907 23.743 

Resultaatbestemming     

Algemene reserves 19.907 23.743 

Bestemmingsreserve limousine  5.000 - 

Bestemd resultaat 24.907 23.743 

 

 

 

Aantal wensdagen 

Realisatie 2021:  26 

Begroting 2021: 25 

Realisatie 2020: 25 
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5 ALGEMENE TOELICHTING 

Belangrijkste activiteiten 

Stichting Lach voor een Dag, opgericht 9 juli 2013 en gevestigd te Molenaarsgraaf, heeft als doel: 

1. het verzorgen en begeleiden van zieke kinderen en hun familie wanneer aan deze zieke 

    kinderen een onbezorgde dag wordt aangeboden; 

2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

    verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 

3. de stichting heeft niet als doel winst te realiseren. 

 

6 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De stichting past voor het opstellen van de jaarrekening Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 (C2) 

voor (kleine) fondsenwervende organisaties toe. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 

waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn 

gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden 

verantwoord indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

Actie-opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de actie plaatsvindt. Bijdragen van 

sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Overige baten 

worden verantwoord in het jaar waarin de baten worden ontvangen.  

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Deze activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met de 

eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 

Jaarlijks wordt beoordeeld of er sprake is van een bijzondere waardevermindering. 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden 

en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Eigen vermogen 

De Algemene reserve bestaat uit het cumulatief saldo van voordelige en nadelige saldi van baten 

en lasten van de afgelopen jaren. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
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GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Baten 

Onder donaties wordt verstaan alle ontvangen gelden van donateurs en de opbrengsten vanuit het 

gala. 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming 

afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Overige bedrijfskosten 

Voor de toerekening van de lasten aan de uitvoering van wensdagen, werving of beheer en 

administratie hanteren wij een eenvoudige methodiek. Alle kosten die direct gerelateerd zijn aan 

wensdagen maken onderdeel uit van de Lasten uitvoeren van wensdagen. Hetzelfde uitgangspunt 

geldt voor wervingskosten. De kosten van coördinatie en administratieve ondersteuning door de 

back office van Van Hoorne Entertainment worden, op basis van een inschatting van 60% 

toegerekend aan de uitvoering van wensdagen. Aan werving en beheer en administratie wordt 

beiden 20% van deze kosten toegerekend. 

Belastingen 

De stichting is vrijgesteld van omzetbelasting. 
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7 TOELICHTING OP BALANS 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 24.605 1.092 

Dit betreft een limousine en wordt in 5 jaar afgeschreven. Het verloop van de materiële vaste activa 

in 2020 is als volgt: 

 

  

Andere 

vaste 

bedrijfs-

middelen 

  € 

BOEKWAARDE 1 JANUARI 2021   
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 7.500 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -6.408 

 
1.092 

MUTATIES 2021   
Investeringen 24.900 

Desinvesteringen -7.500 

Afschrijving op desinvesteringen 7.500 

Afschrijvingen -1.387 

 
23.513 

BOEKWAARDE 31 DECEMBER 2021   
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 24.900 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -295 

 

24.605 

Afschrijvingspercentage (gemiddeld) 20,0 

VORDERINGEN 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto     

Debiteuren - 14.924 

      

Overlopende activa     

Vooruitbetaalde inkopen 558 657 

      

Totaal 558 15.581 
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Toelichting 

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar. 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Banktegoeden 110.611 92.195 

Kasmiddelen 312 351 

Totaal 110.923 92.546 

Toelichting 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Algemene reserves 123.908 79.001 

Bestemmingsreserve limousine  5.000 25.000 

Totaal 128.908 104.001 

Algemene reserves 2021 2020 

  € € 

Stand 1 januari 79.001 55.258 

Batig / nadelig saldo 24.907 23.743 

 
103.908 79.001 

Overige rechtstreekse mutaties 20.000 - 

Stand 31 december 123.908 79.001 

Bestemmingsreserve limousine  2021 2020 

  € € 

Stand 1 januari 25.000 25.000 

Toevoegingen via baten en lasten 5.000 - 

 
30.000 25.000 

Overige rechtstreekse mutaties -25.000 - 

Stand 31 december 5.000 25.000 

De bestemmingsreserve is gevormd voor de aanschaf van een limousine. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten     

Crediteuren 5.525 2.767 

      

Overlopende passiva     

Nog te ontvangen inkoopfacturen 1.653 2.451 

      

Totaal 7.178 5.218 
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8 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2021 2020 

  € € 

Donaties     

Bedrijven 31.916 39.033 

Organisaties zonder winststreven 17.000 1.580 

Particulieren 4.543 8.593 

Evenementen 4.106 630 

Som der exploitatiebaten 57.565 49.836 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 57.565 49.836 

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN 

  2021 2020 

  € € 

Afschrijving op materiële vaste activa     

Limousine 1.387 1.500 

      

Boekresultaat op materiële vaste activa -3.500 - 

Totaal -2.113 1.500 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

  2021 2020 

  € € 

Wervingskosten     

Promotie en brochures 3.044 665 

Website 339 182 

  3.383 847 

Lasten uitvoeren van wensdagen     

Reis-en verblijfkosten 10.946 2.663 

Kleding en visagie 2.161 1.537 

Kosten limousine 4.973 5.101 

Begeleiding 1.759 2.068 

Geschenken 4.261 1.926 

Coördinatie en administratieve ondersteuning 6.812 8.174 

  30.912 21.469 
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  2021 2020 

  € € 

Kosten beheer en administratie     

Contributies en abonnementen 63 - 

Assuranties 177 102 

Oninbare donaties - 2.050 

Administratiekosten 69 - 

  309 2.152 

Totaal 34.604 24.468 

Toelichting  

In 2021 zijn 26 wensdagen (2020: 25 dagen) gerealiseerd. De kosten per wensdag bedragen 

EUR 1.189 (2020: EUR 858). 

 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2021 2020 

  € € 

Rentelasten banken -167 -125 
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9 OVERIGE TOELICHTINGEN 

WERKNEMERS 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers in dienst. Voor de coördinatie en administratieve 

uitvoering is een afspraak gemaakt met Van Hoorne Entertainment. De vergoeding hiervoor is een 

vast bedrag per wensdag. Het bestuur is onbezoldigd. 

 

ONDERTEKENING 

Kascontrole  

Het jaarverslag en de administratie over 2021 zijn door een onafhankelijke controlecommissie van 

financieel deskundigen onderzocht en op 29 juni 2022 akkoord bevonden. 

  

Molenaarsgraaf, 30 juni 2022  

Naam Handtekening 

   
J.C. van Kleef (voorzitter)  
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NEVENFUNCTIES 

 

Voorzitter 

 

J.C. van Kleef (Jacco) • Partner KPMG Accountants N.V. 

 • Penningmeester Gereformeerde Kerk 

Molenaarsgraaf-Brandwijk 

• Voorzitter Lions Molenlanden 

  

Secretaris  

M.A. de Wit-Vuurens (Ria) • Secretaris van Buurtvereniging De Dijck, Ameide 

  

Penningmeester  

M. van Hoorne-Korevaar 

(Marjanne) 

• Personeel en administratie Van Hoorne 

Entertainment 

  

Evenementen  

D.A. van Huijnen-Bloemsma 

(Danielle) 

• Projectcoördinator Evofenedex 

• Eigenaar 2BCreadvice 

  

Creatieve ondersteuning  

J.M. Karting-van Lienden  

(Jean Paul) 

• Impresario Triple T Agency 

• Algemeen bestuurslid Theater Gnaffel 

• Secretaris VNR Boskoop 

• Secretaris Stichting 800 jaar Boskoop 

• Programmaraad cultuurplatform KhabbaZ 

  

M. van Hoorne (Michael) • Directeur Van Hoorne Entertainment 

 • Bestuurslid Vereniging van Vrije Theater 

producenten 

  

Algemeen bestuurslid  

A.F.C. Blok (Albert) • Unitmanager Bedrijsvoering Stroomopwaarts MVS 

 • Directeur Blocque B.V. 

 • Voorzitter Stichting Gereformeerd Jeugdhuis 

 


