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LAAT ZE MAAR LACHEN
in Amsterdam en heeft tot doel uitjes te organiseren voor kinderen

HUISHOUDELIJK REGELEMENT EN
FINANCIËLE AFSPRAKEN

die vanwege hun thuissituatie bijna nooit een dagje weg kunnen.

De stichting heeft een huishoudelijk reglement waarin de

De stichting Laat Ze Maar Lachen is sinds 2013 actief in vijf grote

(werk)afspraken vastgelegd worden en dat de basis is voor de

steden in Nederland en heeft daarmee commissies in Amsterdam,

verantwoording in jaarverslagen. Middels dit jaarverslag wordt er

Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. In Maastricht is een

verantwoording afgelegd over de activiteiten in de gehele stichting,

commissie actief geweest van 2013 tot halverwege 2015.

dus alle steden geconsolideerd. In het huishoudelijk reglement is

De stichting Laat Ze Maar Lachen (de stichting) is in 2006 opgericht

afgesproken dat de commissies per stad verantwoordelijk zijn voor
In iedere stad organiseert de stichting Laat Ze Maar Lachen

het organiseren van de uitjes, de financiën, de uitvoering van het

ongeveer eens per maand een uitje voor kinderen tussen de 4

vrijwilligersbeleid, de sponsoring en de communicatie.

en 12 jaar oud. De uitjes variëren van een dagje pretpark, speeltuin
of dierentuin tot een bezoek aan een museum of een voorstelling.

Per 1 januari 2016 is er, naast de stedelijke commissies, ook een
landelijke commissie actief. De landelijke commissie heeft als

De kinderen worden geworven via de voedselbanken maar kunnen

doel alle landelijk gemaakte kosten, die voorheen gelijk werden

ook via crisisopvang of jeugdhulpverlening meegaan naar een

verdeeld over de stedelijke commissies, te dragen. Verder kan de

uitje. Via deze instanties is het duidelijk dat de voor de stichting

landelijke commissie stedelijke commissies die in zwaar weer

juiste doelgroep kinderen meegaat op de uitjes.

verkeren, voorzien van een renteloze lening. Een vergelijkbare
logica kan gevolgd worden indien de stichting actief wordt in

De stichting draait volledig op sponsoring en vrijwilligers. Iedere

een nieuwe stad.

stad is zelf verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering
van de uitjes. Alle commissies werken volgens hetzelfde format

Vanwege de opheffing van de commissie Maastricht in 2015 en

en houden zich aan het gezamenlijk opgestelde huishoudelijk

het feit dat zij de middelen in de stichting hebben laten staan, is

reglement waarin het format en de werkwijze is vastgelegd. Iedere

er besloten dat het eigen vermogen van Maastricht dat over was

stad heeft de vrijheid om binnen het format en de werkafspraken

per 31 december 2015 vanaf 1 januari 2016 over te nemen door de

te kiezen voor een eigen invulling van de uitjes en de organisatie

landelijke commissie. Deze landelijke commissie heeft als doel alle

van de lokale commissie.

landelijk gemaakte kosten, die voorheen gelijk werden verdeeld
over de stedelijke commissies, te dragen. De kosten worden gedekt

Of je nu groot, klein,
arm of rijk bent; alle
kinderen hebben
recht op plezier!
4

uit een management fee. De management fee is gelijk voor alle
steden. De totale management fee bedraagt in 2016 € 5.000,-(€ 1.000,-- per stad).
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BESTUUR
In 2016 is de eerste landelijke bestuursvergadering gehouden in Den Haag. Het landelijk bestuur

UTRECHT

DEN HAAG

De commissie Rotterdam heeft in 2016 elf

bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Twee keer per jaar worden de landelijke

De commissie Laat Ze Maar Lachen Utrecht

De commissie Den Haag bestaat uit:

keer vergaderd. De belangrijkste onder-

bestuursvergaderingen bijgewoond door alle steden waarbij wordt vastgehouden aan de bezetting

bestaat in 2016 uit:

• Laura Vaessen, voorzitter

werpen tijdens de vergaderingen waren

van twee afgevaardigden per stad met daarbij de voorkeur voor de combinatie voorzitter en

• Maartje Burghgraef, voorzitter

• Divya Adriaanse, lid,

de planning en de organisatie van de uit-

penningmeester.

• Suzanne Elferink-van de Ven,
penningmeester en secretaris

coördinatie vrijwilligers
• Nienke Streng, penningmeester

• Hester Jansen-Hagedoorn,
activiteitencoördinator
Het landelijke bestuur bestaat per einde

AMSTERDAM

De commissie Amsterdam heeft in 2016

• Floor May, activiteitencoördinator

boekjaar uit:

De commissie Amsterdam bestaat sinds de

drie keer vergaderd. De belangrijkste

• Melina Zafiriadis,

• Susan van Hees, voorzitter

oprichting van de stichting Laat Ze Maar

onderwerpen tijdens de vergaderingen

• Maartje Burghgraef, secretaris

Lachen in 2006. De commissie heeft door

waren de invulling en organisatie van de

• René Pipping, penningmeester

activiteitencoördinator
• Inge van Ooijen,
activiteitencoördinator

De commissie Den Haag is in 2016 elk

van het commissie. Doordat een aantal

kwartaal bij elkaar gekomen. Tussen deze

personen aangaf te willen stoppen (op

bijeenkomsten zijn er skype-vergaderingen

korte of iets langere termijn) is een aantal

geweest op elke eerste maandag van de

nieuwe bestuursleden aangetrokken.

maand. De agenda voor deze vergaderin-

de jaren heen een wisselde samenstelling

uitjes, de kinderen, het contact met de

gen had deels een vaste invulling. Vaste

gehad. In 2016 bestaat de commissie van

voedselbanken, de nieuwe vrijwilligers, de

agendapunten van de commissie Den

EINDHOVEN

vrijwilligersverklaring, de sponsorgelden

De commissie Utrecht vergadert elke zeven

Haag in 2016 waren: de terugkoppeling

De commissie Eindhoven bestaat uit:
• Alieke Blom, voorzitter
• Carlyn Hokken, penningmeester

In 2016 hebben twee landelijke vergaderingen plaatsgevonden. De belangrijkste

• Susan van Hees, voorzitter

(inkomsten en uitgaven), het contact met

weken en is verantwoordelijk voor het

landelijke vergadering, de evaluatie van

besproken punten zijn het jaarverslag

• Jane Trijzelaar, vicevoorzitter

nieuwe sponsors en samenwerkings

organiseren van de uitjes, de jaarplanning

afgelopen uitjes, een update van het vrij-

2015, het vervolg rondom de website, de

• René Pipping, penningmeester

partners, de verklaring omtrent goed

en het vrijwilligers- en sponsorbeleid.

willigersbestand, de aankomende uitjes en

nieuwe materialen met de vernieuwde

• Noor van Genugten, lid, coördinatie

gedrag (VOG) en de voortgang van het

bestuursaansprakelijkheid en het overgaan
tot het gebruik van een verklaring omtrent
gedrag voor vrijwilligers. In oktober heeft
ook een brainstorm plaatsgevonden met
een doorkijk naar 2017 en verder. Dit krijgt
in 2017 handen en voeten. Per 1 januari
2017 is de rol van secretaris overgenomen

vrijwilligers en activiteiten

landelijk overleg.

• Maarten Huuskes, lid vanaf sept 2016,
coördinatie activiteiten
• Fleur Baarspul, lid,
coördinatie activiteiten
• Brenda Driessen,
lid, coördinatie activiteiten
• Romy Steenmeijer, lid,

door Divya Adriaanse die tevens com-

coördinatie activiteiten

missielid en voorzitter is van Den Haag.

• Anne-Marie Keuning, lid,

De commissies hebben ieder een eigen

coördinatie activiteiten

vergaderschema.

• Matthias van Doorn, lid
gestopt september 2016
• Chantal ten Have, lid
gestopt juni 2016

een update van de financiën.

(tot juli 2016)
• •Margot van der Klijn,
penningmeester (sinds juli 2016)

Tussen de vergaderingen door vindt

• •Marijke Wieringa, coördinator

afstemming plaats via e-mail of WhatsApp.
Tussendoor vindt er veel afstemming

De activiteitencoördinatoren hebben in

ROTTERDAM

plaats tussen de voorzitter en vicevoor-

de aanloop naar uitjes onderling contact.

De commissie Rotterdam bestaat uit:

zitter, en is de e-mail en WhatsApp een

Vaste onderdelen op de vergaderagenda

• Lisanne van Eck, voorzitter en

veel gebruikt middel om dingen snel te

zijn mededelingen en notulen, terugblik

bespreken zodat niet op een vergadering

en vooruitblik op de uitjes en vrijwilli-

• Roos Blom, secretaris

hoeft te worden gewacht.

gersbeleid (waaronder gedragscode en

• Sharon Eendragt, penningmeester

voorbereidingen voor aanvraag VOG).

• Richard Hondebrink, lid sinds

contactpersoon voedselbanken

november 2016
• Danny Chan, coördinatie vrijwilligers
sinds november 2016

vrijwilligers (sinds juli 2016)
• Anouk van de Vondervoort,
coördinator kinderen (sinds juli 2016)
• Martijn Schaafsma, activiteiten
coördinator (sinds juli 2016)

De commissie Eindhoven heeft in 2016
gemiddeld om de vier weken vergaderd.
De belangrijkste onderwerpen tijdens
de vergaderingen waren de organisatie

• Eline Lagendijk, coördinatie activiteiten

en evaluatie van de uitjes, het vinden en

• Cynthia de Nijs, communicatie

behouden van vrijwilligers en bestuurs

• Mildred Brun, communicatie sinds

leden, verder ontwikkeling, sponsoring en

november 2016

6

omtrent de vrijwilligers. Ook was belangrijk
onderwerp van gesprek de samenstelling

Laat Ze Maar Lachen Amsterdam uit:

huisstijl, de aanvullende verzekering voor

stapjes, de financiën en de stand van zaken

promotie.
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VRIJWILLIGERS
Stichting Laat Ze Maar Lachen werkt alleen met vrijwilligers en heeft per commissie een bestand
van vrijwilligers dat wordt ingezet voor de werving, organisatie en begeleiding tijdens de uitjes.
Met iedere nieuwe vrijwilliger dient een intake of kennismakingsgesprek plaats te vinden met
een lid van de commissie. Tijdens dit gesprek wordt het doel en de werkwijze van de stichting
besproken en worden de regels met betrekking tot de vrijwilligers uitgelegd. Alle vrijwilligers
tekenen daarom een vrijwilligerscontract. Middels het contract verklaart de vrijwilliger onder
andere kennis te hebben genomen van de omgangsregels en gedragscode van de stichting Laat
Ze Maar Lachen. Sinds eind 2016 wordt er ook een VOG aangevraagd.

AMSTERDAM
De commissie Amsterdam kan steunen

UTRECHT
De uitgifte is steeds minder vaak op een

Naast de commissieleden had Laat Ze

iets extra’s te doen bij de voorbereiding

Van de vrijwilligers wordt verwacht

Onder de vrijwilligers zijn er in 2016 vier

van een uitje, zoals het doen van inkopen

dat zij minimaal drie keer per jaar mee

en later in het jaar nog maar drie activiteitencoördinatoren die de organisatie van

op een gevarieerd vrijwilligersbestand.

tijdstip waarop de werkende vrijwilligers

Maar Lachen Utrecht een vrijwilligersbe-

voor de lunch of het versieren van de

gaan met een uitje. Het werven bij de

Het betreft gemotiveerde mannen en

tijd kunnen vrijmaken voor de werving.

stand van zo’n 30 vrijwilligers. Er zijn in

locatie. Na afloop van een uitje wordt door

voedselbanken wordt gedaan door twee

de uitjes van Laat Ze Maar Lachen Den

2016 vijf nieuwe vrijwilligers bijgekomen,

de vrijwilligers gezamenlijk een drankje

betrokken vrijwilligers, in samenwerking

Haag op zich nemen. Hierbij is er altijd

en er zijn ook vijf vrijwilligers gestopt. Het

gedronken en wordt het uitje geëvalueerd.

met de Soroptimisten Den Haag. Deze

één aanspreekpunt van de commissie dat

In 2016 is eind augustus een borrel geor-

twee gepensioneerde dames nemen

meedenkt en meehelpt waar nodig, en als
commissielid mee gaat met het uitje.

vrouwen van verschillende leeftijden en
achtergronden. De vrijwilligers zijn geworven via vrienden, bekenden en collega’s

Zo hebben kinderen van een aantal voedselbanken minder vaak de mogelijkheid

aantal actieve vrijwilligers blijft daarmee

van vrijwilligers maar er komen ook steeds

om mee te gaan met een uitje. Dit wordt

stabiel. De aanwas van nieuwe vrijwilli-

ganiseerd om alle vrijwilligers te bedanken

bijna alle werfdata voor hun rekening.

meer spontane aanmeldingen binnen via

opgevangen door de uitjes te verdelen

gers ging in 2016 soepel. Een deel van

voor hun inzet.

Als zij niet in de gelegenheid zijn wordt

de website.

over de voedselbanken en te zorgen dat

de nieuwe vrijwilligers meldt zich via de

de grote voedselbanken in Amsterdam-

website of ze komen via via bij de com-

DEN HAAG

of betrokken vrijwilliger. Op deze manier

Per 31 december 2016 heeft Laat Ze Maar

Noord- en Zuidoost (waar dit probleem

missie terecht.

De commissie Den Haag heeft in 2016 18

is een hobbel in de organisatie van het

Lachen Amsterdam ongeveer 21 vrijwil-

met tijdstippen aan de orde is) ook mini-

vrijwilligers. De vrijwilligers zijn bekend

werven in 2015 goed overwonnen.

ligers. Voor de organisatie van uitjes en

maal één keer per jaar worden aangedaan.

het begeleiden van de kinderen tijdens de

het overgenomen door een bestuurslid

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat

geworden met Laat Ze Maar Lachen via

zij, mede om binding te houden met de

vrienden, bekenden en collega’s van vrij-

uitjes heeft de Amsterdamse commissie

In 2016 heeft de voedselbank Noord met

stichting, minimaal vier keer per jaar mee-

willigers. Ook melden zij zich spontaan na

voldoende vrijwilligers in haar bestand,

behulp van onze formulieren zelf kinderen

gaan als activiteitenbegeleider met een

het lezen van de website en mediaberich-

maar meer vrijwilligers zijn altijd welkom.

geworven. Dit werkte erg goed. Daarnaast

uitje. In 2016 hebben bijna alle vrijwilligers

ten. Bij het toelaten van een vrijwilliger tot

Amsterdam heeft sinds een aantal jaar

is er nauw contact met het Leefkringhuis

aan deze verwachting voldaan. Degene

het bestand van Laat Ze Maar Lachen Den

een vaste kern van vrijwilligers en een

in Noord. Hier verblijven kinderen die ook

die het niet gelukt is om regelmatig mee

Haag wordt een intakegesprek gehouden

flexibele schil daaromheen. De toewijding

met ons meegaan met een uitje.

te gaan met een uitje hebben zich aan

met commissielid Divya Adriaanse.

van de vrijwilligers in de flexibele schil

het einde van het jaar afgemeld. Naast

en de aanmelding voor de uitjes is een

het begeleiden van uitjes wordt van de

blijvend aandachtspunt. De werving van

vrijwilligers gevraagd om te werven bij de

kinderen bij de voedselbanken is ook een

voedselbank, ouders na te bellen die zich

aandachtspunt voor de commissie.

hebben ingeschreven voor een uitje en

8
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In 2016 heeft er een nieuwjaarsborrel

vrijwilligers hebben zich aangemeld

plaatsgevonden voor de vrijwilligers, heeft

via andere vrijwilligers, de website of

ROTTERDAM

er een afscheidsetentje plaatsgevonden

eindhovendoet.nl. Met de vrijwilligers

De commissie Rotterdam vraagt van haar

voor een aftredend commissielid en heeft

die zich hebben aangemeld, wordt een

vrijwilligers een inzet van ten minste vier

er een etentje plaatsgevonden met de

intakegesprek gehouden. De man-vrouw

keer per jaar (variërend van werven tot

activiteitencommissie om ze te bedanken

verhouding binnen de vrijwilligers is

organiseren tot begeleiding tijdens de

voor hun inzet en ter afscheid van een lid

scheef; er zijn met name vrouwen actief

uitstapjes). Op 31 december 2016 kon de

van de activiteitencommissie.

als vrijwilliger.

commissie Rotterdam rekenen op de inzet
van 30 vrijwilligers.

EINDHOVEN
De commissie Eindhoven heeft buiten de

In 2016 zijn tien uitstapjes georganiseerd.

commissieleden ongeveer 34 vrijwilligers

De organisatie is gedaan door de activi-

die de commissie ondersteunen bij het

teitencommissie, die in 2016 bestond uit

organiseren van de uitjes. In 2016 heeft

zes vrijwilligers: Silas, Suzanne, Michelle,

een aantal vrijwilligers opgezegd maar

Charlotte, Sita en Mildred. De Rotterdamse

door de actieve zoektocht naar nieuwe

commissie heeft, naast een aantal nieuwe

vrijwilligers is het aantal vrijwilligers door

vrijwilligers voor de begeleiding tijdens

nieuwe aanwas gestegen met ongeveer

uitstapjes, tevens drie nieuwe commissie

zeven ten opzichte van 2015. Veel nieuwe

leden mogen verwelkomen.

10
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VOEDSELBANKEN
Zonder kinderen geen uitstapjes! De kinderen worden primair geworven via de voedselbanken,
maar ook via instellingen voor crisisopvang of jeugdhulpverlening. Ieder commissie kiest hierin
haar eigen aanpak. De doelstelling is kinderen mee te nemen die opgroeien in een thuissituatie
die een dagje uit niet of weinig mogelijk maakt door weinig geld. Twee weken voorafgaand aan
het uitje wordt geworven bij de voedselbank(en). De vrijwilligers spreken de ouders en kinderen
aan en leggen ze uit wat Laat Ze Maar Lachen is en wanneer en wat het komende uitje is. Ouders
kunnen hun kinderen inschrijven mits zij binnen de leeftijdscategorie voor dat uitje vallen en
melden NAW-gegevens, telefoonnummer en eventuele bijzonderheden (allergieën en andere
bijzonderheden). In de week voorafgaand aan het uitje worden ouders gebeld om te vragen of
alle informatie (over verzamel- en ophaaltijd en dergelijke) duidelijk is en om te controleren of de
kinderen nog meegaan met het uitje.

ROTTERDAM

EINDHOVEN

zijn dan in 2015 en het aantal no-shows

Rotterdam telt 42 uitgiftepunten van de

De werving van de kinderen door de

bezoek gebracht aan Castellum waar de

is hoger. Voor 2017 blijft het een uitdaging

voedselbank. In 2016 heeft de commissie

commissie Eindhoven gebeurde in 2016

kinderen een rondleiding kregen door het

uit te zoeken waar de knelpunten zitten en

Rotterdam samengewerkt met tien

evenals in 2015 door het laten meegeven

Romeinse Castellum en maskers mochten

hoe wij deze kunnen tackelen. Wij hebben

van deze uitgiftepunten. De commissie

van flyers door voedselbank Eindhoven. De

en Zuilen.

maken. De commissie wil deze vorm van

afscheid genomen van het uitgiftepunt in

Rotterdam heeft in 2016 geprobeerd zoveel

flyers werden door de coördinatoren van

komen ophalen of zij hun kind(eren), in

Sinds de oprichting van Laat Ze Maar

samenwerking in 2017 blijven doen.

de Morgensterkerk in de wijk Eskamp. Het

mogelijk te rouleren tussen de voedsel-

de zes uitdeelpunten in Eindhoven mee-

de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, op

Lachen werden kinderen voor de uitjes

Per uitje wordt door de activiteiten

dagelijks bestuur van deze kerk is in 2015

banken, om zoveel mogelijk verschillende

gegeven aan de ouders van de kinderen
die tot de doelgroep behoren. Voedselbank

AMSTERDAM

UTRECHT

De werving van kinderen voor de uitjes

Utrecht telt negen voedselbanken, te

met de kinderen uit Leidsche Rijn een

gebeurt persoonlijk door vrijwilligers bij

weten in de wijken Lunetten, Ondiep,

het uitgiftemoment van telkens twee tot

Leidsche Rijn, Kanaleneiland, Utrecht-

vier Amsterdamse voedselbanken. Zij

Oost, Rivierenwijk, Lombok, Overvecht

vragen aan ouders die hun voedselpakket

willen geven voor het eerstvolgende uitje.

uitgenodigd van voedselbank Lunetten,

coördinator geïnventariseerd wie van de

met pensioen gegaan en dat lijkt invloed te

kinderen te bereiken. Door een aanscher-

Amsterdam heeft verspreid over de stad

Ondiep, Kanaleneiland, Utrecht-Oost,

vrijwilligers op welk moment beschikbaar

hebben op de aanmeldingen. Het is daar-

ping van de eisen om in aanmerking te

Eindhoven wil niet dat vrijwilligers werven

komen voor een voedselpakket was een

tijdens de uitdeelmomenten, dit in verband

32 voedselbanken. Vanwege de beperkte

Rivierenwijk en Lombok.

is om naar de voedselbank te gaan. Naast

mee tijd voor wat nieuws. Tevens werken

ruimte voor kinderen die mee kunnen

In 2016 heeft Laat Ze Maar Lachen ook

het werven bij de voedselbanken is in 2016

wij sinds start van de stichting in Den Haag

aantal uitgiftepunten echter flink gekrom-

met de belasting voor zowel de mede

met een uitje en de vele uitgiftepunten

Overvecht en Leidsche Rijn betrokken bij

voor ieder uitje contact opgenomen met

al met dit uitgiftepunt samen. Ook in 2016

pen, waardoor de commissie regelmatig bij

werkers van de voedselbank als voor de

beperkt de commissie Amsterdam zich

de uitjes. Dit zijn twee grote voedselban-

de crisisopvang en huize Agnes in Utrecht.

zijn er goede contacten met uitgiftepunt

dezelfde voedselbanken is geweest. Eind

ouders zelf.

meestal tot twee voedselbanken. Vaak zijn

ken, waar veel gezinnen met kinderen bij

Dit gebeurt per e-mail of telefonisch.

‘de Oase’ in Laak en ‘de Zoutkeetsingel’ in

2016 zijn de eisen weer iets ruimer gewor-

dit Oost, West (De Baarsjes), Westerpark

zijn aangesloten. Ook liggen beide voed-

het centrum van Den Haag.

den, wat de commissie heeft gemerkt in

Deze wijze van werven blijkt goed te

en Centrum. Naast het werven bij de

selbanken wat verder van het centrum van

DEN HAAG

Zoals aangegeven werkt Laat Ze Maar

het aantal kinderen per uitgiftepunt.

werken, het aantal aanmeldingen is door-

voedselbanken, heeft Amsterdam een

Utrecht af, waar wij normaal gesproken

De commissie Den Haag heeft in 2016 bij

Lachen Den Haag samen met een actieve

Om voldoende aanmeldingen te genereren

gaans ruim voldoende. De commissie

lijst van kinderen buiten de voedselbank

altijd verzamelen voor een uitje.

drie vaste voedselbank-uitgiftepunten kin-

groep dames van de Soroptimisten. Zij

heeft de commissie vaker dan voorheen

Eindhoven merkt echter wel dat er vaak

die per uitje worden uitgenodigd mee te

Om deze twee redenen is besloten om

deren geworven voor de uitjes. In 2016 is

organiseren jaarlijks een schaatsuitje voor

kinderen meegevraagd bij drie uitgiftepun-

dezelfde kinderen meegaan met een uitje

gaan. Dit zijn kinderen in een vergelijkbare

voor Leidsche Rijn en Overvecht ieder

een nieuw uitgiftepunt benaderd om beter

de stichting en twee van deze dames wer-

ten in plaats van twee.

en onderzoekt momenteel mogelijkheden

situatie, maar die niet meer bij de

een apart uitje te organiseren. In mei

te kunnen rouleren en te compenseren

ven op de uitgiftemiddag (de donderdag)

In 2015 heeft de commissie de kinderen

om meer (andere) kinderen te bereiken.

voedselbank komen.

is in Overvecht een circusworkshop

voor het teruglopende aantal gezinnen bij

de kinderen voor het uitje. Er zijn plannen

zoveel mogelijk opgehaald in de buurt van

de andere uitgiftepunten. Het aantal aan-

om in 2017 de face-to-face werving uit te

de eigen voedselbank, om zo de no-show

meldingen lijkt in 2016 structureel lager te

breiden met digitale werving via e-mail.

te beperken.

georganiseerd, in augustus hebben wij

12
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SPONSORING
Stichting Laat Ze Maar Lachen is volledig afhankelijk van sponsoring in geld of natura. Doelstelling
is tijdens de uitjes zoveel mogelijk in natura gesponsord te krijgen. Daarnaast kan aanspraak
worden gemaakt op het budget dat is opgebouwd uit giften van personen of organisaties. Iedere
commissie is verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. Het aanvragen van landelijke
subsidies en fondsen gebeurt in overleg met het bestuur. Landelijke sponsoring wordt verdeeld
over alle steden, waarvan de wervende steden een deel extra krijgen.

14

AMSTERDAM

UTRECHT

DEN HAAG

Sponsoring door bedrijven gebeurt

Een deel van de sponsoring die de

Sponsoring door bedrijven is in 2016

grotendeels in natura, bijvoorbeeld

commissie in 2016 heeft ontvangen,

gedaan in natura, door gratis toegangsbe-

doordat gratis toegangsbewijzen worden

bestaat uit sponsoring in natura. Een

wijzen aan te bieden of toegangsbewijzen

verstrekt of doordat een lunch ter

voorbeeld is gratis entree of korting bij

tegen sterk gereduceerd tarief aan te

beschikking wordt gesteld. Financiële

een aantal locaties, waaronder Nemo en

bieden. Financiële middelen zijn verder

middelen zijn verder verkregen door

lunchen in het NH Hotel.

verkregen door sponsorbijdragen van

sponsorbijdragen uit voorgaande jaren

Stichting ’t Sticht is vaste partner van

de Soroptimisten en basisschool de

en een aantal nieuwe sponsorinkomsten

de commissie Utrecht en heeft in 2016

Tweemaster in Leiden. Daarnaast zijn er

specifiek besteed aan uitjes al dan niet in

wederom drie uitjes georganiseerd en

diverse kleinere sponsoren geweest die

aanwezigheid of met betrokkenheid van

gefinancierd: de jaarlijkse sport- en

met geld of in natura een bijdrage hebben

de sponsor. In 2016 hebben wij een groot

spelmiddag, het inmiddels traditionele

geleverd aan Laat Ze Maar Lachen Den

aantal Artiskaarten ontvangen van de

bezoek aan de Efteling in juni en

Haag. Er is dit jaar op deze wijze samen

voedselbank, deze gebruiken wij in 2017.

in december een kerstfeest op de

gewerkt met Pathé Den Haag, de Uithof

Er zijn grote bedragen ontvangen van

bowlingbaan.

Den Haag, de Soroptimisten, kinderboer-

Primark bij de opening van de winkel in

Daarnaast heeft de commissie Utrecht een

derij Geertje en Plaswijckpark.

Amsterdam en van Archer Daniels Midland

geweldig bedrag ontvangen van de Mixed

(ADM), de werkgever van een van onze

Lionsclub Leidsche Rijn. Zij haalden met

nieuwe vrijwilligers. Daarnaast zijn wij

sponsorzwemmen € 6.500,-- op voor Laat

in 2016 een samenwerking aangegaan

Ze Maar Lachen Utrecht.

met www.semmie.nl. Dit is een jong

Stichting Aspasia koos Laat Ze Maar

bedrijf met een beleggingsproduct voor

Lachen Utrecht dit jaar voor de tweede

ouders en grootouders als alternatief voor

keer uit als begunstigde voor hun jaarlijkse

sparen voor de kinderen via de bank. Deze

benefiet-evenement ‘Giving Statues’. Zij

beleggingen kennen een ‘goed’ karakter

haalde het mooie bedrag van € 1.544,-- op

waardoor zij goed aansluiten bij de

voor de commissie Utrecht.

stichting. De samenwerking bestaat in

De Elisabethvereniging zorgde voor het

ieder geval uit het jaarlijks organiseren

derde jaar op rij voor cadeaus tijdens het

van één of twee uitjes.

kerstfeest.
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UITJES
Iedere commissie organiseert de uitjes binnen de kaders van het huishoudelijk reglement van
de stichting en de uitgangspunten die daarin zijn opgenomen. In iedere stad worden jaarlijks
minimaal zes uitjes georganiseerd. Hoeveel kinderen meegaan tijdens het uitje hangt af van de
invulling van het uitje, de keuzes per stad en de mogelijkheden voor het werven van kinderen. De
vrijwilligers zijn tijdens een uitje herkenbaar aan de rode Laat Ze Maar Lachen trui/polo. Iedere stad
houdt zich aan het basis draaiboek waarin de kaders, regels en gebruiken per uitje zijn opgenomen.
De verslagen van de uitjes zijn terug te vinden op de website www.laatzemaarlachen.com

ROTTERDAM

EINDHOVEN

een hele dag gratis vervoer per touringcar

AMSTERDAM

DEN HAAG

EINDHOVEN

In 2016 heeft de commissie Rotterdam

De commissie Eindhoven heeft de uitjes

hadden. Daarnaast hebben ’t Boshuys in

Januari:	Efteling

Januari:	Pathé bioscopen en

Januari: 	Bowlen bij

diverse donaties gekregen waardoor de

in 2016 kunnen bekostigen van de diverse

Best en Mad Science voor een leuke gratis

Februari:	Toverknol

commissie Rotterdam verzekerd was van

sponsorbijdragen uit voorgaande jaren,

dag gezorgd en heeft Multicopy Eindhoven,

Maart:	Graffiti workshop en

mogelijkheden om in heel 2016 maande-

maar ook van sponsorbijdragen uit het

net als voorgaande jaren, weer gratis onze

lijks een uitstapje te organiseren.

jaar 2016.

flyers gedrukt. Bovendien hebben wij op

April:

vele van de andere locaties korting gekre-

Mei:	Roos Blufpand in de

gen bij ons bezoek.

Zo hebben er drie vrijwilligers op de kerst-

Laat Ze Maar Lachen Eindhoven heeft

markt gestaan van het Havenziekenhuis en

in 2016 onder andere een sponsorbij-

zo een mooi bedrag bij elkaar gekregen

drage ontvangen van de Ronde Tafel,

voor Laat Ze Maar Lachen Rotterdam.

waarmee een uitstapje naar de Efteling
georganiseerd kon worden. Boels Zanders

groter wordt doordat steeds meer lokale

Ook in 2016 hebben wij vaak korting

advocaten heeft een deel van haar budget

initiatieven de stichting voor sponsoring

mogen ontvangen of giften in natura, net

voor de kerstgeschenken op aangeven van

weten te vinden.

als onze trouwe vriend van de stichting

het personeel geschonken aan Laat Ze

Gusto die ook dit jaar weer de kinderen

Maar Lachen Eindhoven.

restaurant.

Maart:

Schaatsen in de Uithof

Jeugdland

April:

Kookworkshop

Park en bowlen

Mei:

Kinderboerderij Geertje

Juli:

Plaswijckpark

Augustus:

Kinderwerkplaats

Krakeling

Megabowling Woensel
Februari: 	Ratjetoe creatieve
uitspattingen
Maart: 	Trampolinespringen bij
JumpXL Eindhoven
April:

Klimmen bij Klimhal Neoliet

Augustus:	Linneaushof

November: Alpine Sports

Mei:

Safaripark Beekse Bergen

Ook merkt de commissie dat haar naams-

September:	Nemo

December: Kinderboekenmuseum

Juni:

Efteling

bekendheid in de regio Eindhoven steeds

Oktober:	Pannenkoeken eten en

September: 	Pannenkoeken eten en
Oertijdmuseum

T-Rex in Naturalis
November:	Sinterklaas in het

ROTTERDAM

Rijksmuseum

Januari:

Gusto en Maritiem Museum

December:	Schaatsen Jaap Edenbaan

Februari:

Corpus Leiden

Maart:

Bungel Land

UTRECHT

een geweldige tijd hebben bezorgd in hun

McDonalds

Januari:	Lunchen in het NH-hotel

plaatsgevonden, bijvoorbeeld door het

en bioscoop

Mei:

Hulpdiensten

Universiteitsmuseum

Augustus:

Plaswijckpark

Maart:

gratis drukken van flyers. De heer Ummels

April:	Dansworkshop en

heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat wij

spelletjesmiddag
Mei:	Circusworkshop en
knutselen in Overvecht
Juni:

Efteling

Augustus:

Castellum

Schalm in Veldhoven
November: 	Mad Science bij ’t Boshuys
in Best

April: 	Laser gamen en

Ook heeft in 2016 sponsoring in natura

verlenen van gratis toegang of door het

Oktober: 	Workshop theater de

Pannenkoekenboot

September: Funforest
Oktober:

Ontdekhoek

November:	Museum Boijmans
van Beuningen
December: Miniworld

September: Kinderkookcafé
Oktober:	Naar het bos met de
boswachter
November:	Nemo
16

December: Bowlen
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COMMUNICATIE
De stichting Laat Ze Maar Lachen beschikt

de website gebruiken voor verslagen van

over verschillende communicatiemidde-

uitjes, aankondiging data nieuwe uitjes,

len die op een eenduidige en effectieve

berichten, kenbaar maken van vrienden

manier worden ingezet. De doelgroepen

van de stichting (zoals sponsoren), ver-

voor communicatie zijn vrijwilligers, kin-

wijzen van sponsoren ten behoeve van

deren, ouders van de kinderen, partners

giften en plaatsen van mediaoptredens

(zoals de voedselbank), sponsoren en

(krant, radio of TV).

potentiële vrijwilligers. Afgelopen jaar
heeft hier een verdere professionalisering

Iedere stad is zelf verantwoordelijk voor

plaatsgevonden. Er zijn in samenwerking

het bijhouden van data voor nieuwe uitjes,

met een reclamebureau diverse mid-

verslagen van uitjes die geweest zijn en

delen ontwikkeld in de nieuwe huisstijl

het plaatsen van nieuwsberichten op de

(bijvoorbeeld kleurplaten, visitekaartjes,

website. De website wordt technisch cen-

naamkaartjes, banners, flyers).

traal beheerd. Naast de website kiest een
aantal commissies voor een Facebook-

De website www.laatzemaarlachen.com

pagina, Twitter of andere social media

is het platform waar alle steden gebruik

om contacten met vrijwilligers te hou-

van maken voor het delen van informatie

den en te communiceren met een breed

en het bereiken van alle doelgroepen. De

publiek. De stichting heeft een pagina met

website geeft algemene informatie over

beperkte inhoud en activiteit op LinkedIn.

de stichting, steden, uitjes, sponsoring
en contactgegevens. De steden kunnen

18

VOORUITBLIK
In 2016 is een aantal acties opgepakt waaronder het ontwerpen en maken van nieuwe

Sponsoring in 2017

DEN HAAG

materialen te gebruiken tijdens de uitjes. Met de nieuwe aanvullende verzekering voor

Stichting ’t Sticht zal ook dit jaar drie ui�-

Uitstapjes eerste helft van 2017*

Werving in 2017

het landelijke bestuur en het besluit te gaan werken met VOG’s zetten wij stappen in

tjes financieren en (mede) organiseren.

Februari:	Mad Science en

Den Haag heeft als doel voor 2017 om

de verdere professionalisering.

Daarnaast zijn wij in gesprek met een
tennisvereniging die voor ons in de zomer

pannenkoeken eten
Maart: 	Schaatsclinic i.s.m. de

een sportdag wil organiseren. Medilex heeft

de door Rotterdam opgedane kennis in
2016 betreft de werving van kinderen

Soroptimisten

mee te nemen in haar overwegingen

een donatie toegezegd voor de organisatie

Mei:

Meiendel

om het werven te verbeteren. Zo wil zij

Madurodam

de werving in persoon gaan uitbreiden

Er zijn contacten gelegd met mogelijke

AMSTERDAM

Tevens is er een avond met een kinderge-

van een uitje naar het Openluchtmuseum

Juni:

samenwerkingspartners voor de stichting

Laat Ze Maar Lachen Amsterdam heeft

dragspsycholoog waarin gedrag en hoe te

en wij gaan een aanvraag indienen bij het

Juli:	Plaswijkcpark of de

maar dit heeft nog niet veel opgeleverd. In

voor de eerste helft van 2017 een planning

reageren wordt besproken. In 2017 hopen

Armoedefonds voor de sponsoring van een

2017 worden deze gesprekken voortgezet

voor de meeste uitjes gemaakt.

wij nog een paar nieuwe vrijwilligers te

aantal uitjes in het najaar. Daarnaast zijn

verwelkomen.

wij genomineerd voor een gift van de Raad

Laat Ze Maar Lachen Den Haag heeft voor

nisgemaakt bij de uitgiftepunten van de

van de Kinderbescherming in Den Bosch

2017 drie doelen:

voedselbanken. Ouders kunnen na deze

en Eindhoven.

• Werven van kinderen bij verschillende

eerste kennismaking middels e-mail of

voedselbanken. Graag wil de commis-

via de website een aanmeldformulier

evenals de mogelijke uitbreiding naar
andere steden om een commissie op te
richten. Daarnaast worden de benoemde

Uitstapjes eerste helft van 2017*
Januari: 	Museum voor Beeld

punten vanuit de brainstorm oktober

Sponsoring in 2017

Vogelkelder

en Geluid

De commissie Amsterdam hoopt dit jaar
weer een aantal bedrijven te verbinden aan

Bestuur en

sie in 2017 weer één voedselbank als

invullen. De toekomst zal uitwijzen of bij

een uitje van de stichting. De commissie

vrijwilligersbestand 2017

partner verwelkomen zodat het bereik

deze methode de voordelen (meer aanmeldingen) opwegen tegen de nadelen
(minder zicht hebben op persoonlijke

Februari:

Space Expo

uitwerking van de marketing- en commu-

Maart:

Arena en bowlen

nicatiestrategie, en het professionaliseren

April:

Artis

heeft een aantal vaste sponsoren voor

In 2017 gaat Suzanne met zwangerschaps-

groter wordt in Den Haag.

van vrijwilligers, bijvoorbeeld met behulp

Mei:

Klimpark

de uitjes, zoals de Lionsclub Gijsbrecht

verlof en Maartje zal halverwege 2017 de

• Het continueren van stabiele

van gerichte cursus. Er komt een betaalde

Juni:

Efteling

van Aemstel en Semmie. Er blijft inzet op

commissie Utrecht verlaten. Wij hebben

nieuwe sponsoren die mogelijk langere tijd

twee nieuwe activiteitencoördinatoren

dropbox zodat onze documenten veilig en

Uitjes en vrijwilligers in 2017

betrokken kunnen blijven.

In 2017 wordt actiever gestuurd op de
Het huishoudelijk reglement wordt ieder

UTRECHT

jaar herzien dus ook in 2017. Nieuwe

voedselbanken zodat zoveel mogelijk kin-

worden hierin opgenomen.

deren de kans krijgen mee te gaan met een

zaken en minder regulering van de aanmeldingen middels face-to-face contact).

aanmeldingen per uitje.

ROTTERDAM
Laat Ze Maar Lachen Rotterdam heeft voor

De uitjes voor de eerste helft van 2017 zijn

Den Haag is trots haar voornemen

de eerste helft van 2017 een planning voor

gepland. Utrecht organiseert wederom

Daarnaast is de aanvraag van VOG’s voor

voor 2016 te hebben gerealiseerd wat

uitjes gemaakt. Bij de planning is tevens

alle vrijwilligers een speerpunt in 2017. Op

betreft een meer betrokken en meer

bedacht bij welke voedselbanken wordt

1 april 2017 willen wij van iedere vrijwilliger

continu vrijwilligersbestand. Vijf nieuwe

geworven.

een VOG in ons bezit hebben.

leden zijn geïnstalleerd, afkomstig uit

drie uitjes in samenwerking met Stichting

van belang maar ook het langer verbonden

’t Sticht.

blijven aan de stichting.

van taken plaatsvinden.

Uitstapjes eerste helft van 2017*

de vriendenkring maar meer nog uit

Uitstapjes eerste helft van 2017*

Januari: 	Lunchen in NH hotel en

spontane aanmeldingen via de web-

Januari:

Cinerama & Gusto

naar de bioscoop

site. Er is tevens afscheid genomen van

Februari:

Bowlen en pannenkoeken

Februari:

Muiderslot

vrijwilligers die minder gecommitteerd

Maart:

Muziekworkshop

Maart:

Naturalis

konden zijn door hun drukke baan of

April:

Wereldmuseum

April:

Sport en Spelmiddag

waarbij in de loop der tijd was gebleken

Mei:

Nog onbekend

Mei:

Workshop in Overvecht

dat de persoonlijke vaardigheden beter

Juni:

Efteling

Juni:

Efteling

gericht konden worden op alternatief

Juli:

Sportdag

vrijwilligerswerk. Er is in goed overleg

de voedselbank en het Leefkringhuis voor
onze vrijwilligers worden georganiseerd.

• Het laten aantrekken van aantal

Vrijwilligers in 2017

uitje. Werving van nieuwe vrijwilligers blijft

Daarnaast zal er weer een rondleiding bij

gevonden die de commissie komen ver-

inkomsten en uitgaven.

sterken. In 2017 zal dus een herverdeling

verdeling van uitjes over de stad en de

afspraken zoals het opnemen van een VOG

Wij zullen digitale aanmeldingen pas
aannemen als er eerst in persoon is ken-

2016 uitgewerkt. Eén van de punten is de

deelbaar zijn.

met werving middels digitale wegen.

afscheid genomen van deze vrijwilligers.
20

* (eventuele wijzigingen voorbehouden)
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Vrijwilligers in 2017

EINDHOVEN

Werving in 2017

Nu de Rotterdamse commissie in 2016 een

Uitstapjes van de eerste helft van 2017

Het aantal aanmeldingen van kinderen

aantal nieuwe leden heeft gekregen, zal in

(eventuele wijzigingen voorbehouden):

is in 2017 ongeveer gelijk gebleven, de

2017 met prioriteit worden geïnvesteerd

Januari:

commissie Eindhoven is tevreden met

in de vrijwilligers. Dit met als doel hen

Februari: 	Ratjetoe beweegkriebels

te bedanken (zonder vrijwilligers geen

Speelparadijs Ballorig

dit aantal. De commissie Eindhoven

bij Theater de Schalm

merkt echter wel dat er vaak dezelfde

uitstapjes) en te investeren in de binding

Maart:

Glowgolfen

kinderen mee gaan met een uitje. Vanaf

aan de stichting door middel van meer

April:

Ontdekfabriek

maart 2017 zijn er met de voedselbank

vrijwilligersbijeenkomsten die worden

Mei: 	Theatervoorstelling

georganiseerd. Er is feedback gevraagd
aan de vrijwilligers, naar aanleiding waar-

Juli:

de Schalm

Zo zal ieder voedselpakket voor een

Klimrijk

gezin van een flyer worden voorzien. Wij

van de benodigde acties zullen worden
bepaald.

Eindhoven nieuwe afspraken gemaakt.

streven daarmee naar meer diversiteit in

Vrijwilligers in 2017

de aanmeldingen waardoor steeds andere

Het vrijwilligersaantal binnen de com-

kinderen mee kunnen.

Werving in 2017

missie Eindhoven is op dit moment

In 2017 wordt wederom gezocht naar

voldoende. De commissie blijft wel op

Sponsors in 2017

mogelijkheden voor verdere uitbrei-

zoek naar nieuwe vrijwilligers vanwege

Met de in voorgaande jaren ontvangen

ding van het aantal uitgiftepunten van

de behoorlijke doorstroom van de vrij-

sponsorbijdragen kan de commissie

de voedselbanken waar de commissie

willigers. Aangezien vrijwilligers zich

Eindhoven ook in 2017 voorlopig voor-

Rotterdam mee samenwerkt. Hierbij zal

tegenwoordig vaak uit zichzelf via de

uit. De commissie is zich er echter van

vooral worden geprobeerd aansluiting te

website aanmelden, verwacht de com-

bewust dat deze middelen niet onbeperkt

zoeken bij de uitgiftepunten waarbij veel

missie hier niet actief mee aan de slag te

zijn en zal zich dan ook blijven inzetten

gezinnen komen. Ook wordt gezocht naar

hoeven gaan.

voor het werven van nieuwe sponsors,

mogelijkheden om samen te werken met

zowel in natura voor de uitjes als in

andere partners, waarbij wordt gedacht

contanten. Daarbij is promotie en meer

aan de wijkteams.

naamsbekendheid van belang nu dit ook
leidt tot meer belangstelling vanuit lokale

Het ontwikkelen van een digitale tool lijkt

initiatieven.

hierbij noodzakelijk; in 2017 zullen de
mogelijkheden worden onderzocht voor
bijvoorbeeld het ontwikkelen van een
aanmeldapp.

22

* (eventuele wijzigingen in planning voorbehouden)
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GECONSOLIDEERDE
WINST-ENVERLIESREKENING
OVER 2016

GECONSOLIDEERDE
BALANS PER 31
DECEMBER 2016
(VÓÓR RESULTAATBESTEMMING)

2016

2015

EUR

EUR

2016

EUR

EUR

2015

EUR

EUR

EUR

EUR

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 1
Liquide middelen		

Eigen vermogen		
Overige reserves
Resultaat boekjaar

2

-

1.685

107.376

101.602

Brutomarge			

4

38.609

43.147

Algemene beheerskosten

5

33.261

31.206

107.376

103.287

Som der kosten

33.261

31.206

107.376

103.287

Bedrijfsresultaat

5.348

11.941

5.348

11.941

-

-

5.348

11.941

3
101.640

89.699

Resultaat uit gewone bedrijfs-

5.348

11.941

uitoefening vóór belastingen
Belastingen resultaat uit gewone

Kortlopende schulden en

106.988

101.640

388

1.647
Resultaat na belastingen

overlopende passiva
107.376

24

bedrijfsuitoefening

103.287
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TOELICHTING

BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2016

ALGEMEEN

tigd te Utrecht is een stichting die uitjes

GRONDSLAGEN VOOR
DE WAARDERING VAN
ACTIVA EN PASSIVA
EN DE RESULTAAT
BEPALING

organiseert voor kinderen wiens ouders bij

Algemeen

mindering van het economisch potentieel,

grondslagen en de gerapporteerde waarde

van deze instrumenten worden in minde-

bij de tegenpartij liggen. Normaal gespro-

de voedselbank komen in de regio’s van de

De grondslagen die worden toegepast

samenhangend met een vermindering van

van activa en verplichtingen, en van baten

ring van het eigen vermogen gebracht

ken wordt aan deze criteria voldaan op het

betreffende commissies. De stichting Laat

voor de waardering van activa en passiva

een actief of een vermeerdering van een

en lasten. De daad¬werkelijke uitkomsten

na aftrek van eventueel hiermee verband

moment dat de gift is toegezegd.

Ze Maar Lachen bestaat uit vijf commissies

en de resultaat¬bepaling zijn gebaseerd

verplichting, heeft plaatsgevonden, waar-

kunnen afwijken van deze schattingen. De

houdend voordeel uit hoofde van belasting

Onder netto omzet wordt verstaan de

voor de regio’s Amsterdam, Utrecht, Den

op historische kosten.

van de omvang betrouwbaar kan worden

schattingen en onderliggende veronder-

naar de winst.

opbrengst uit giften onder aftrek van over

Haag, Rotterdam en Eindhoven.

Voor zover niet anders is vermeld, wor-

vastgesteld.

stellingen worden voortdurend beoordeeld.

Relatie met de stichting en
voornaamste activiteiten
De stichting Laat Ze Maar Lachen, geves-

Verslaggevingsperiode

Gebruik van schattingen

Eigen vermogen

Opbrengstverantwoording

vermindering van een verplichting, heeft

De opstelling van de jaarrekening vereist

Financiële instrumenten die de juridische

De stichting rekent de opbrengst van fond-

plaatsgevonden, waarvan de omvang

dat het bestuur zich oordelen vormt en

vorm hebben van eigenvermogensinstru-

senwerving tot de netto omzet wanneer

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

schattingen en veronderstellingen maakt

menten worden gepresenteerd onder het

alle belangrijke rechten op economische

Lasten worden verwerkt wanneer een ver-

die van invloed zijn op de toepassing van

eigen vermogen. Uitkeringen aan houders

voordelen alsmede alle belangrijke risico’s

Herzieningen van schattingen worden

Financiële instrumenten die de juridische

nominale waarde.

Indien een transactie ertoe leidt dat nage-

opgenomen in de periode waarin de

vorm hebben van een financiële verplich-

Brutomarge

noeg alle of alle toekomstige economische

schatting wordt herzien en in toekomstige

ting worden gepresenteerd onder het

De brutomarge bestaat uit de netto omzet

voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s

perioden waarvoor de herziening gevolgen

vreemd vermogen. Rente, dividend, baten

en de overige bedrijfsopbrengsten.

heeft.

en lasten met betrekking tot deze financi-

Een actief wordt in de balans opgenomen

Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam

wanneer het waarschijnlijk is dat de toe-

met betrekking tot een actief of verplich-

en Eindhoven. De verslaggevingsperiode

komstige economische voordelen ervan

ting aan een derde zijn overgedragen,

naar de stichting zullen toevloeien en de

wordt het actief of de verplichting niet

betreft de activiteiten van alle vijf de commissies, de vergelijkende cijfers betreffen

de omzet geheven belastingen.

den activa en passiva opgenomen tegen

De stichting Laat Ze Maar Lachen is
opgericht in 2006 en heeft commissies in

vermeerdering van een actief of een

waarde daarvan betrouwbaar kan worden

ële instrumenten worden in de winst- en

Algemene beheerskosten

Vorderingen

verliesrekening verantwoord als kosten of

Hieronder zijn begrepen de direct aan de

langer in de balans opgenomen. Verder

Vorderingen worden gewaardeerd op

opbrengsten.

brutomarge toerekenbare kosten.

de activiteiten van ook de toen nog actief

vastgesteld. Een verplichting wordt in de

worden activa en verplichtingen niet

de nominale waarde onder aftrek van

zijnde commissie Maastricht.

balans opgenomen wanneer het waar-

meer in de balans opgenomen vanaf het

een voorziening voor oninbaarheid.

Belastingen over het resultaat

schijnlijk is dat de afwikkeling daarvan

tijdstip waarop niet meer wordt voldaan

Voorzieningen worden bepaald op basis

De stichting is vrijgesteld van vennoot-

gepaard zal gaan met een uitstroom van

aan de voorwaarden van waarschijnlijk-

van individuele beoordeling van de inbaar-

schapsbelasting en BTW.

Toegepaste standaarden

middelen die economische voordelen

heid van de toekomstige economische

heid van de vorderingen.

De jaarrekening is opgesteld volgens de

in zich bergen en de omvang van het

voordelen en betrouwbaarheid van de

wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2

bedrag daarvan betrouwbaar kan worden

bepaling van de waarde. De opbrengsten

van het Burgerlijk Wetboek.

vastgesteld.

en kosten worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben.
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Baten worden in de winst- en verlies-

Opbrengsten worden verantwoord indien

rekening opgenomen wanneer een

alle belangrijke risico’s bij de tegenpartij

vermeerdering van het economisch

liggen. De jaarrekening wordt gepresen-

potentieel, samenhangend met een

teerd in euro’s.
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VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

De vorderingen en overlopende activa zijn als volgt opgebouwd:

Onder de overige reserves zijn opgenomen:

2016

2015

EUR

2016

EUR

EUR

EUR
23.785

24.684

9.538

7.637

Resultaten vorige boekjaren Den Haag

11.215

11.048

-

Resultaten vorige boekjaren Rotterdam

28.321

21.606

-

-

Resultaten vorige boekjaren Eindhoven

20.270

15.940

Commissie Laat Ze Maar Lachen Maastricht

-

-

Resultaten vorige boekjaren Maastricht

-

8.784

Landelijke Commissie Laat Ze Maar Lachen

-

-

Reserve landelijke commissie

8.511

-

1.685

1.685

101.640

89.699

Commissie Laat Ze Maar Lachen Amsterdam

-

-

Resultaten vorige boekjaren Amsterdam

Commissie Laat Ze Maar Lachen Utrecht

-

-

Resultaten vorige boekjaren Utrecht

Commissie Laat Ze Maar Lachen Den Haag

-

1.685

Commissie Laat Ze Maar Lachen Rotterdam

-

Commissie Laat Ze Maar Lachen Eindhoven

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:
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2015

2016

2015

EUR

EUR

Commissie Laat Ze Maar Lachen Amsterdam

25.796

23.785

Commissie Laat Ze Maar Lachen Utrecht

14.540

9.539

Commissie Laat Ze Maar Lachen Den Haag

8.277

10.256

Commissie Laat Ze Maar Lachen Rotterdam

32.094

29.067

Commissie Laat Ze Maar Lachen Eindhoven

19.391

20.270

Commissie Laat Ze Maar Lachen Maastricht

-

8.685

Landelijke Commissie Laat Ze Maar Lachen

7.278

-

107.376

101.602

Onverdeeld resultaat

Niet in de balans opgenomen

Personeelsbestand

Het bestuur voegt het resultaat over het

activa en verplichtingen:

Gedurende het boekjaar 2016 (idem

boekjaar toe aan de overige reserves.

Fiscale aangelegenheden

2015) had de stichting geen werknemers

De stichting is vrijgesteld van vennoot-

in dienst. Alle activiteiten zijn verricht

schapsbelasting en BTW.

op vrijwillige basis door het bestuur, de
commissies en diverse vrijwilligers.
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BRUTO MARGE
De vorderingen en overlopende activa zijn als volgt opgebouwd:

2016

2015

EUR

EUR
10.425

4.669

-

126

8.831

6.705

-

42

36

4.824

-

42

10.897

14.501

-

42

7.363

11.227

Ontvangen rente Eindhoven

-

42

Giften Maastricht

-

886

Ontvangen rente Maastricht

-

42

1.056

-

38.608

43.147

Giften Amsterdam
Ontvangen rente Amsterdam
Giften Utrecht
Ontvangen rente Utrecht
Giften Den Haag
Ontvangen rente Den Haag
Giften Rotterdam
Ontvangen rente Rotterdam
Giften Eindhoven

Ontvangen rente landelijke commissie

ALGEMENE BEHEERSKOSTEN
2016

2015

EUR

EUR
7.521

3.474

143

2.221

2.689

3.142

ONDERTEKENING

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Overige kosten Utrecht

390

1.703

Locatie en datum:

Controleplicht

De commissies hebben het resultaat

Kosten uitjes Den Haag

2.784

3.214

Amsterdam, 31 mei 2017

Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 7 van

toegevoegd aan de overige reserves.

191

1.483

Boek 2 BW) is de stichting niet controle-

Het vorenstaande is reeds verwerkt in de

5.609

5.230

Het bestuur per 1 januari 2017:

plichtig om welke reden geen accountant-

jaarrekening 2016 van de stichting.

863

2.599

Susan van Hees

scontrole heeft plaatsgevonden.

Kosten uitjes Eindhoven

6.654

4.832

Divya Adriaanse

Overige kosten Eindhoven

1.128

2.107

René Pipping

Statutaire bepalingen inzake

Er hebben zich na balansdatum geen

Kosten uitjes Maastricht

-

258

resultaatbestemming

gebeurtenissen voorgedaan die hier

Overige kosten Maastricht

-

943

Ingevolge de statuten van de stichting

vermelding behoeven. Zie voor overige

5.290

-

staat de winst ter beschikking van de

informatie over de stichting en haar voor-

overige reserves van de betreffende

uitblik het geconsolideerde jaarverslag

commissie.

vanaf pagina 3.

Kosten uitjes Amsterdam
Overige kosten Amsterdam
Kosten uitjes Utrecht

Overige kosten Den Haag
Kosten uitjes Rotterdam
Overige kosten Rotterdam

Overige kosten landelijke commissie

33.261

30

31.206

Gebeurtenissen na balansdatum
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