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

steden in Nederland en heeft daarmee commissies in Amsterdam, 

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

commissie actief geweest van 2013 tot halverwege 2015.

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

De stichting Laat Ze Maar Lachen organiseert ongeveer eens per 

maand een uitje voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. De uitjes 

variëren van een dagje pretpark, speeltuin of dierentuin tot een 

bezoek aan een museum, middag knutselen of een voorstelling. De 

kinderen worden geworven via de Voedselbanken maar kunnen 

ook via crisisopvang of jeugdhulpverlening meegaan naar een 

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

juiste doelgroep kinderen meegaat op de uitjes.

De stichting draait volledig op sponsoring en vrijwilligers. Iedere 

stad is zelf verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering 

van de uitjes. Alle commissies werken volgens hetzelfde format 

en houden zich aan het gezamenlijk opgestelde Huishoudelijk 

Reglement waarin het format en de werkwijze is vastgelegd. Iedere 

stad heeft de vrijheid om binnen het format en de werkafspraken 

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

van de lokale commissie.

LAAT ZE MAAR LACHEN
De stichting Laat Ze Maar Lachen (de stichting) is in 2006 opgericht in Amsterdam en heeft tot 

doel uitjes te organiseren voor kinderen, die vanwege hun thuissituatie bijna nooit een dagje weg 

kunnen.
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Het landelijke bestuur bestaat per einde 

boekjaar uit:

• Susan van Hees, voorzitter

• Maartje Burghgraef, secretaris

• René Pipping, penningmeester 

In 2015 hebben twee landelijke vergade-

ringen plaatsgevonden. De belangrijkste 

besproken punten zijn het jaarverslag 

2014, het besluit omtrent omgaan met 

(online) beeldmateriaal en het ontwikkelen 

van de nieuwe website. In oktober 2015 is 

de landelijke vergadering gecombineerd 

met een training van Stichting Heppie 

‘Heppie klimaat van aandacht’ waarbij 

extra vrijwilligers vanuit de diverse com-

missies aansloten. De commissies hebben 

ieder een eigen vergaderschema.

Halverwege 2015 heeft de commissie 

Maastricht besloten om de activiteiten 

te stoppen vanwege het geringe aantal 

kinderen dat bereikt kon worden voor 

deelname aan de uitstapjes. Dit jaarverslag 

bevat nog de activiteiten van Maastricht 

zoals ze hebben plaatsgevonden in 2015. 

De financiële verantwoording over 2015 

laat de activiteiten zien zoals ze hebben 

plaatsgevonden. In 2016 heeft nog een 

aantal financiële transacties plaatsgevon-

den, waarmee Maastricht uiteindelijk is 

opgeheven. De commissie van  Maastricht 

heeft besloten om het resterende geld van 

de commissie te verdelen over de andere 

commissies in 2016.

AMSTERDAM
De commissie Amsterdam bestaat sinds de 

oprichting van de stichting Laat Ze Maar 

Lachen in 2006. De commissie heeft door 

de jaren heen een wisselde samenstelling 

gehad. In 2015 bestaat de commissie van 

Laat Ze Maar Lachen Amsterdam uit:

• Susan van Hees, voorzitter

• Jane Trijzelaar, vicevoorzitter

• René Pipping, penningmeester

• Noor van Genugten, lid (coördinatie 

vrijwilligers en activiteiten)

• Matthias Doorn, lid  

(coördinatie activiteiten)

• Fleur Baarspul, lid  

(coördinatie activiteiten)

• Chantal ten Have, lid  

(coördinatie activiteiten)

• Brenda Driessen, lid  

(coördinatie activiteiten)

• Romy Steenmeijer-lid sinds sept. 

2015 (coördinatie activiteiten)

• Annemarie Keuning,-lid sinds sept. 

2015 (coördinatie activiteiten) 

De commissie Amsterdam heeft in 2015 

vijf keer vergaderd. De belangrijkste 

onderwerpen tijdens de vergaderingen 

waren de invulling en organisatie van de 

uitjes, de kinderen, het contact met de 

Voedselbanken, de nieuwe vrijwilligers, de 

vrijwilligersverklaring, de sponsorgelden 

(inkomsten en uitgaven), het contact met 

nieuwe sponsors en samenwerkings-

partners en de voortgang van het landelijk 

overleg.

UTRECHT
De commissie Laat Ze Maar Lachen 

Utrecht bestaat in 2015 uit:

• Maartje Burghgraef, voorzitter

• Suzanne van de Ven, penningmeester 

en secretaris 

• Hester Jansen-Hagedoorn, lid  

(coördinatie activiteiten) 

• Floor May, lid (coördinatie  

activiteiten) 

• Melina Zafiriadis, lid  

(coördinatie activiteiten) 

De commissie Utrecht is in 2015 elke 

6 tot 8 weken bij elkaar gekomen om 

te vergaderen. De agenda voor deze 

vergaderingen had deels een vaste invul-

ling en werd daarnaast aangevuld met 

incidentele bespreek- en beslispunten. 

BESTUUR
In 2012 is de eerste landelijke bestuursvergadering gehouden in Den Haag. Het landelijk bestuur 

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

landelijke bestuursvergaderingen bijgewoond door alle steden waarbij wordt vastgehouden 

aan de bezetting van twee afgevaardigden per stad met daarbij de voorkeur voor de combinatie 

voorzitter en penningmeester.

Zaken die vast aan de orde zijn gekomen 

op vergaderingen van de commissie Laat 

Ze Maar Lachen Utrecht zijn de planning en 

de terug koppeling van de uitjes. Financiën 

en vrijwilligersbeleid zijn ook terug kerende 

punten op de agenda. Daarnaast is de 

commissie Utrecht druk bezig geweest 

met het werven van nieuwe activiteiten-

coördinatoren, omdat enkele leden van 

de commissie in 2014 en 2015 zijn gestopt 

met deze taak. 

DEN HAAG
De commissie Den Haag bestaat uit:

• Floor Burghgraef, voorzitter  

(tot begin 2016)

• Ilse Wolf, vicevoorzitter (tot 2015)

• Nienke Streng, penningmeester

• Laura Vaessen, lid (communicatie) 

(per begin 2016 voorzitter)

• Divya Adriaanse, lid  

(coördinatie vrijwilligers) (sinds 2015)

De commissie Den Haag is in 2015 maan-

delijks bij elkaar gekomen. Tussen deze 

bijeenkomsten zijn er Skype- vergaderingen 

geweest. De agenda voor deze vergade-

ringen had deels een vaste invulling. Vaste 

agendapunten van de commissie Den 

Haag in 2015 waren: de terugkoppeling van 

de landelijke vergade ring, een update van 

het vrij willigersbestand, de aankomende 

uitjes en een update van de financiën.

ROTTERDAM
De commissie Rotterdam bestaat uit:

• Lisanne van Eck, voorzitter

• Robert de Vette, secretaris  

(tot februari 2015)

• Roos Blom, secretaris  

(vanaf september 2015)

• Sharon Eendragt, penningmeester

• Anne van der Linden, lid  

(coördinatie vrijwilligers)

• Eline Lagendijk, lid (coördinatie 

 activiteiten)

• Cynthia de Nijs, lid (communicatie & 

contactpersoon voedselbanken)

De commissie Rotterdam heeft in 2015 11 

keer vergaderd. De belangrijkste onder-

werpen tijdens de vergaderingen waren 

de planning en de organisatie van de uit-

stapjes, de financiën en de stand van zaken 

van de vrijwilligers.

EINDHOVEN
De commissie Eindhoven bestaat uit:

• Marlies van Vugt, voorzitter  

(afgetreden in december 2015)

• Alieke Blom, voorzitter  

(sinds december 2015)

• Carlyn Hokken, penningmeester

• Ilona Lindhoud, lid

• Margot van der Klijn, lid  

(toegetreden in november 2015)

De commissie Eindhoven heeft in 2015 

gemiddeld om de vier weken vergaderd. 

De belangrijkste onderwerpen tijdens 

de vergaderingen waren de organisatie 

en evaluatie van de uitjes, het vinden en 

behouden van vrijwilligers en bestuurs-

leden, sponsoring en promotie.

MAASTRICHT
De commissie Maastricht bestond in 

2015 uit:

• Thijs van den Berg, voorzitter

• Maud van Bilsen, penningmeester

• Ellen Beurskens, lid

• Rianne Bonnema, lid 

• Lotte Meurkens, lid 

De commissie Maastricht heeft in 2015 

ongeveer om de zes weken vergaderd. 

De belangrijkste onderwerpen tijdens de 

vergaderingen waren onder andere het 

organiseren en de keuze van de uitjes, 

de werving bij de Voedselbanken, de 

terugkoppeling van de uitgevoerde uitjes, 

de status van het eerstvolgende uitje, 

sponsoring, financiën en communicatie. 

Daarnaast is regelmatig gesproken over het 

voortbestaan van de locatie Maastricht, dit 

aangezien het aantal aanmeldingen van 

kinderen erg laag was. Besloten is om de 

activiteiten in Maastricht stop te zetten 

halverwege 2015. Vanwege de laatste 

financiële afwikkelingen is dit effectief per 

2016. De resterende fondsen van de com-

missie Maastricht zullen worden verdeeld 

over de andere commissies. 
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AMSTERDAM
De commissie Amsterdam kan steunen 

op een gevarieerd vrijwilligersbestand. 

Het betreft gemotiveerde mannen en 

vrouwen van verschillende leeftijden en 

achtergronden. De vrijwilligers zijn gewor-

ven via vrienden, bekenden en collega’s 

van vrijwilligers maar er komen ook steeds 

meer spontane aanmeldingen binnen via 

de website.

Per 31 december 2015 heeft Laat Ze Maar 

Lachen Amsterdam ongeveer 30 vrijwil-

ligers. Voor de organisatie van uitjes en 

het begeleiden van de kinderen tijdens de 

uitjes heeft de Amsterdamse commissie 

voldoende vrijwilligers in haar bestand, 

maar meer vrijwilligers zijn altijd welkom. 

Amsterdam heeft sinds een aantal jaar 

een vaste kern van vrijwilligers en een 

flexibele schil daaromheen. De toewijding 

van de vrijwilligers in de flexibele schil 

en de aanmelding voor de uitjes is een 

blijvend aandachtspunt. De werving van 

kinderen bij de Voedselbanken is ook een 

aandachtspunt voor de commissie. 

De uitgifte bij de Voedselbank is steeds 

minder vaak op een tijdstip waarop de 

werkende vrijwilligers tijd kunnen vrijma-

ken voor de werving. Zo hebben kinderen 

van een aantal Voedselbanken minder 

vaak de mogelijkheid om mee te gaan op 

een uitje. Dit wordt opgevangen door de 

uitjes te verdelen over de Voedselbanken 

en te zorgen dat de grote Voedselbanken 

in Amsterdam-Noord en Zuid-Oost (waar 

dit probleem met tijdstippen aan de orde 

is) ook minimaal een keer per jaar worden 

aangedaan.

UTRECHT
Voor het begeleiden van de uitjes steunt 

de commissie Laat Ze Maar Lachen 

Utrecht op haar Utrechtse vrijwilligers-

groep. Deze groep bestond in 2015 

uit ongeveer 30 vrijwilligers. Veruit de 

meeste vrijwilligers waren al voor 2015 

betrokken bij de stichting. Van enkele 

vrijwilligers is dit jaar, om uiteenlopende 

redenen, afscheid genomen. Via beken-

den en via de website van Laat Ze Maar  

 

Lachen, heeft zich een aantal nieuwe 

vrijwilligers aangemeld.

Na het intakegesprek gaat de nieuwe 

vrijwilliger mee op een uitje om te kijken 

of het is wat hij/zij verwachtte en wat 

de stichting van de nieuwe vrijwilliger 

verwachtte. Na dit uitje besluiten vrij-

williger en de commissie Laat Ze Maar 

Lachen Utrecht gezamenlijk of zij met 

de samenwerking verder gaan. Van de 

vrijwilligers wordt verwacht dat zij, mede 

om binding te houden met de stichting, 

minimaal vier keer per jaar meegaan als 

activiteitenbegeleider op een uitje. In 2015 

hebben vrijwel alle vrijwilligers aan deze 

verwachting voldaan. Naast het begelei-

den van uitjes wordt incidenteel van de 

vrijwilligers gevraagd om iets extra’s te 

doen bij de voorbereiding van een uitje, 

zoals het doen van inkopen voor de lunch, 

of het versieren van de locatie. 

Na afloop van een uitje wordt door de 

vrijwilligers gezamenlijk een drankje 

gedronken en wordt het uitje geëvalueerd.

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. 

DEN HAAG
De commissie Den Haag heeft in 2015 18 

vrijwilligers. De vrijwilligers zijn bekend 

geworden met Laat Ze Maar Lachen via 

vrienden, bekenden en collega’s van vrij-

willigers. Ook melden zij zich spontaan na 

het lezen van de website en mediaberich-

ten. Bij het toelaten van een vrijwilliger tot 

het bestand van Laat Ze Maar Lachen Den 

Haag wordt een intakegesprek gehouden 

met een commissielid.

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat 

zij minimaal drie keer per jaar mee gaan 

op een uitje en minimaal één keer per 

jaar werven bij een Voedselbank. Niet 

iedereen komt toe aan het werven bij de 

Voedselbank, dit is mede door het voor de 

vrijwilligers ongunstige tijdstip: overdag 

op doordeweekse dagen. Het heeft tot nu 

toe nog niet tot problemen geleid, maar 

blijft een aandachtspunt. 

Naast de vrijwilligers zijn er in 2015 ook 

vijf activiteitencoördinatoren die de 

organisatie van de uitjes van Laat Ze Maar 

Lachen Den Haag op zich nemen. Hierbij 

is er altijd één aanspreekpunt van de  

 

commissie dat meedenkt en -helpt waar 

nodig en als commissielid mee gaat met 

het uitje.

ROTTERDAM
Op 31 december 2015 had de commissie 

Rotterdam 37 vrijwilligers. Door te werken 

met de vrijwilligersovereenkomsten vraagt 

de commissie Rotterdam een inzet van ten 

minste vier keer per jaar van haar vrij willigers 

(variërend van werven tot organiseren tot 

begeleiding tijdens de uitstapjes). Om de 

aanmelding van nieuwe vrijwilligers te 

blijven stimuleren staat de commissie 

Rotterdam ook dit jaar weer op de web-

site van Erasmus4Rotterdam, een initiatief 

van de Erasmus Universiteit om studenten 

te stimuleren zich in te zetten als vrij-

williger. Ook komen via het netwerk van 

de huidige vrijwilligers en via de website 

regelmatig nieuwe aanmeldingen binnen. 

De commissie Rotterdam biedt vrij-

willigers die hebben aangegeven het 

leuk te vinden uitstapjes te organiseren 

sinds 2014 meer mogelijkheden en   
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verantwoordelijkheden doordat een 

ac tiviteitencommissie is opgericht. Een 

groep van zeven vrijwilligers draagt – met 

ondersteuning van de commissieleden –  

zorg voor onder andere het opstellen van 

de planning, het bedenken en het or ga-

niseren van de uitstapjes. Dit zorgt ervoor 

dat commissie Rotterdam meer tegemoet 

kan komen aan waar deze vrijwilligers 

energie van krijgen. Het commissiebestuur 

richt zich op de meer randvoorwaardelijke 

zaken als financiën, formats en voldoende 

vrijwilligers, en de activiteitencommissie 

zorgt voor de meer praktische organisatie 

en uitvoering. 

In 2015 heeft de commissie Rotterdam een 

tweetal activiteiten georganiseerd alleen 

voor haar vrijwilligers. Dit was reeds langer 

een wens van het bestuur en door geoor-

merkte sponsoring zijn er zowel een dag 

voor de commissieleden en de activitei-

tencommissie als een workshop ‘omgaan 

met kinderen die lastig gedrag vertonen’ 

voor alle vrijwilligers georganiseerd. 

EINDHOVEN
De commissie Eindhoven heeft buiten de 

commissieleden ongeveer 27 vrijwilligers 

die de commissie ondersteunen bij het 

organiseren van de uitjes. In 2015 hebben 

een aantal vrijwilligers opgezegd maar 

door de actieve zoektocht naar nieuwe 

vrijwilligers is het aantal vrijwilligers door 

nieuwe aanwas gestegen met ongeveer 

10 ten opzichte van 2014. De vrijwilligers 

zijn met name geworven via het eigen 

netwerk van de commissieleden en via 

de reeds aan de stichting verbonden 

vrijwilligers. Ook hebben zich vrijwilligers 

aangemeld die via de (lokale) media over 

Laat Ze Maar Lachen Eindhoven hebben 

gehoord. Met de vrijwilligers die zich heb-

ben aangemeld, wordt een intakegesprek 

gehouden. De man-vrouw-verhouding 

binnen de vrijwilligers is scheef; er zijn 

met name vrouwen actief als vrijwilliger.

MAASTRICHT
De commissie Maastricht kon rekenen 

op een gevarieerd vrijwilligersbestand 

(mannen en vrouwen). De vrijwilligers 

zijn geworven via vrienden, bekenden 

en collega’s van vrijwilligers maar ook 

spontane aanmeldingen via de website. 

De coördinatie van nieuwe en bestaande 

vrijwilligers ging via de leden van de com-

missie, ook wel activiteitencoördinatoren 

genoemd. 

In 2015 is er gewerkt met een vijftal 

actieve vrijwilligers naast de commissie-

leden. Aangezien de uitjes die Maastricht 

in 2015 gedaan heeft grotendeels gespon-

sord werden, inclusief deelname van 

vrijwilligers via de sponsor, is dit aantal 

vrijwilligers voldoende gebleken.
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mogelijk bij de Voedselbanken te organi-

seren óf te werven bij de Voedselbanken 

het dichtst bij het uitstapje om zo de reis-

tijd en –kosten te beperken. Commissie 

Rotterdam is in 2015 begonnen met het 

ophalen van de kinderen in de buurt van de 

Voedselbank. De stichting neemt hen van 

daaruit mee naar de uitstapjes en finan-

ciert zo ook de vervoerskosten. Voorheen 

brachten de ouders de kinderen naar de 

locatie van het uitstapje en waren de ver-

voerskosten veelal ook voor de ouders. In 

2016 zet commissie Rotterdam het ophalen 

van de kinderen voort. 

De lijst van mensen die een pakket mogen 

ophalen bij een bepaalde Voedselbank 

kent wisselingen. Vanwege bijvoorbeeld 

stijging in inkomen, of het vergeten van 

herinschrijven kunnen gezinnen van de 

lijst gehaald worden en andere mensen 

worden toegevoegd. Dit heeft ervoor 

gezorgd dat bij bepaalde Voedselbanken 

het aantal aanmeldingen van kinderen is 

gedaald omdat nu minder gezinnen op 

de lijst staan. Het is voor 2016 nog altijd 

een uitdaging om een uitbreiding van de 

samenwerking met de Voedselbanken te 

vinden. Ook wil de commissie Rotterdam 

de mogelijkheden onderzoeken om op 

een andere manier samen te werken met 

de Voedselbanken, bijvoorbeeld naast 

persoonlijk werven ook experimenteren 

met het werken met inschrijven middels 

inschrijfformulieren door het personeel van 

de Voedselbank zelf. 

EINDHOVEN
De werving van de kinderen door de 

commissie Eindhoven gebeurde, anders 

dan door de andere commissies, in 2015 

evenals in 2014 door het meegeven van 

flyers in de voedselpakketten die door de 

Voedselbank Eindhoven worden uitgedeeld 

aan de ouders van de kinderen die tot de 

doelgroep behoren. Er zijn zes uitdeel-

punten in Eindhoven, de flyers worden 

telkens in alle zes de uitdeelpunten aan 

de ouders meegegeven. Voedselbank 

Eindhoven wil niet dat vrijwilligers wer-

ven tijdens de uitdeelmomenten, dit in 

verband met de belasting voor zowel de 

medewerkers van de Voedselbank als voor 

de ouders zelf. 

Naast de flyers wordt, aan ouders die over 

een e-mailadres beschikken, per e-mail 

een uitnodiging voor de uitjes verzonden. 

Tweemaal per jaar wordt gecontroleerd of 

deze ouders nog bij de Voedselbank staan 

geregistreerd. Deze wijze van werven blijkt 

goed te werken, het aantal aanmeldingen 

is doorgaans ruim voldoende. 

MAASTRICHT
Maastricht telt twee uitgiftepunten van de 

Voedselbank. In 2015 heeft de commis-

sie Maastricht samengewerkt met beide 

uitgifte punten. Het aantal kinderen dat 

bij deze voedselbanken komt, is helaas 

beperkt en sterk wisselend. 

AMSTERDAM
De werving van kinderen voor de uitjes 

gebeurt persoonlijk door vrijwilligers bij 

het uitgiftemoment van telkens twee tot 

vier Amsterdamse Voedselbanken. Zij 

vragen aan ouders die hun voedselpakket 

komen ophalen of zij hun kind(eren), in 

de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, op 

willen geven voor het eerstvolgende uitje. 

Amsterdam heeft verspreid over de stad 

tweeëndertig Voedselbanken. Vanwege 

de beperkte ruimte voor kinderen op een 

uitje en vele de uitgiftepunten beperkt 

commissie Amsterdam zich meestal tot 

twee Voedselbanken. 

Vaak zijn dit Oost, West (De Baarsjes), 

Westerpark en Centrum. Naast het 

werven bij de Voedselbanken, heeft 

Amsterdam een lijst van kinderen buiten 

de Voedselbank die per uitje worden uit-

genodigd mee te gaan. Dit zijn kinderen 

in een vergelijkbare situatie, maar die niet 

bij de Voedselbank komen. 

UTRECHT
Utrecht telt negen Voedselbanken, te 

weten in de wijken Lunetten, Ondiep, 

Leidscherijn, Kanaleneiland, Utrecht-

Oost, Rivierenwijk, Lombok, Overvecht en 

Zuilen. Met uitzondering van Leidscherijn, 

Zuilen en Overvecht komt de commissie in 

alle Utrechtse Voedselbanken om kinderen 

te bereiken voor de uitjes. Per uitje wordt 

door de activiteitencoördinator ge ïn-

ventariseerd wie van de vrijwilligers op 

welk moment beschikbaar is om naar de 

Voedselbank te gaan. Bij voorkeur gebeurt 

het bezoeken van de Voedselbanken in 

tweetallen en twee weken voor een uitje. 

Naast het werven bij de Voedselbanken 

is in 2015 voor ieder uitje contact op-

genomen met de crisisopvang en huize 

Agnes in Utrecht. Dit gebeurt per e-mail 

of telefonisch. 

Er is contact geweest met de Voedsel-

banken Overvecht en Leidscherijn om de 

kinderen van deze Voedselbanken ook uit 

te nodigen voor 1 of meer uitjes in 2016.  

DEN HAAG
De commissie Den Haag heeft in 2015 bij 

twee vaste Voedselbank-uitgiftepunten 

kinderen geworven voor de uitjes. Deze 

Voedselbanken zijn dusdanig groot van 

omvang dat er per uitje met gemak 25 kin-

deren worden ingeschreven. Er zijn goede 

samenwerkingsverbanden met het uit-

giftepunt in de Morgensterkerk in de wijk 

Eskamp en de Oase in de wijk Laak. Per 

uitje wordt door de activiteitencoördinator 

geïnventariseerd wie van de vrijwilligers 

beschikbaar is naar de Voedselbank te 

gaan. Bij voorkeur gaan twee personen 

per keer werven. 

ROTTERDAM
Rotterdam telt 42 uitgiftepunten van de 

Voedselbank. In 2015 heeft de commissie 

Rotterdam samengewerkt met 10 van deze 

uitgiftepunten. De commissie Rotterdam 

houdt in de keuze voor het werven 

bij de Voedselbanken zo veel mogelijk 

rekening met de locatie van het uitstapje. 

Geprobeerd wordt het uitstapje zo dicht 

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, bijvoorbeeld door weinig geld of andere problemen.

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; een 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 op het uitje.
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AMSTERDAM
Sponsoring door bedrijven gebeurt gro-

tendeels in natura, bijvoorbeeld doordat 

gratis toegangsbewijzen worden verstrekt 

of doordat een lunch ter beschikking 

wordt gesteld. Financiële middelen zijn 

verder verkregen door sponsorbijdragen 

uit voorgaande jaren en een aantal nieuwe 

sponsorinkomsten zijn specifiek besteed 

aan uitjes al dan niet in aanwezigheid of 

met betrokkenheid van de sponsor. Er is 

opnieuw een uitje georganiseerd met de 

Bank Mendes Gans in Amsterdam (dit is 

een jaarlijks terugkerende samen werking). 

Verder zijn mooie sponsorbedragen 

ontvangen van de Lions Gijsbrecht van 

Aemstel, het Armoedefonds en Specsavers. 

UTRECHT
Een deel van de sponsoring die de com-

missie in 2015 heeft ontvangen, bestaat uit 

sponsoring in natura. Een voorbeeld is gra-

tis entree of korting bij een aantal locaties, 

waaronder Kidzcity, De Wolff bioscoop 

Catharijne en de Verkeerstuin Amersfoort. 

Stichting ’t Sticht is inmiddels vaste partner 

van de commissie Utrecht en heeft in 2015 

maar liefst 3 uitjes mede ge organiseerd 

en gefinancierd: de Sport- en spelmiddag, 

een bezoek aan de Efteling en aan het 

Kerstcircus.

Eind 2015 werd de commissie Utrecht 

verrast door het Comedyhuis Utrecht. Zij 

schonken de opbrengst van hun benefiet-

avond eind december aan de commissie 

om uitstapjes in 2016 mede mogelijk te 

maken. Naast dit bedrag aan sponsoring 

hebben zij ook enkele uitjes in natura 

gegeven voor 2016: het bezoek aan de 

musical Wiplala Weer, lasergamen en een 

rondleiding bij FC Utrecht.

Giving Statues had voor 2015 Laat ze 

maar Lachen uitgekozen als begunstigde 

van hun jaarlijkse benefiet evenement en 

de Elisabethvereniging zorgde voor het 

tweede jaar op rij voor mooie cadeaus 

tijdens het kerstfeest. 

DEN HAAG
Sponsoring door bedrijven is in 2015 

gedaan in natura, door gratis toegangsbe-

wijzen aan te bieden, of toegangsbewijzen 

tegen sterk gereduceerd tarief aan te 

bieden. Financiële middelen zijn verder 

verkregen door sponsorbijdragen van 

the American Woman Association, de 

Soroptimisten, het Rabobank stimule-

ringsfonds en de Wereldwinkel in Maasluis. 

Daarnaast zijn er diverse kleinere spon-

soren geweest die met geld of in natura 

een bijdrage hebben geleverd aan Laat 

Ze Maar Lachen Den Haag. Er is dit jaar 

samengewerkt met de Uithof Den Haag, 

de Soroptimisten, museum Beelden aan 

Zee, De Musicalfabriek, het Humanity 

House, het kinderatelier en de muziek-

school in Den Haag! 

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. In 2015 zijn er een drietal vormen van landelijke sponsoring ontvangen. De eerste 

is sponsoring via de website. Bezoekers van de website kunnen geld overmaken aan de stichting 

via Buckaroo, dit gebeurt weinig. In 2015 is landelijk sponsoring ontvangen van the American 

Women Club uit Den Haag en de Stichting Het Atelier. 
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AMSTERDAM
Januari:  Schaatsen Jaap Edenbaan

Februari:  Koninklijk paleis en  

naar de film

Maart:  Film maken EYE

April:  Rondvaart. Lunchen 

Hanneke’s boom en bowlen

Mei:  Speelpark Oud Valkerveen 

Augustus:  Artis

September:  Koken restaurant Instock 

en film kijken

Oktober:  Scheepvaartmuseum

November:  Sinterklaas

December:  TunFun

UTRECHT
Januari: Bioscoop 

Februari:  Theatervoorstelling  

Wiplala 

Maart: Kidzcity + lasergamen 

April: Sport en speldag

Juni: Efteling

September: Kidzcity 

Oktober: Verkeerstuin 

November:  Glow in the dark golf  

en bowlen 

December: Kerstcircus 

DEN HAAG
Januari: Kinderatelier

Maart: Schaatsen

April: Alpine sports

Mei: Madurodam

Juni: Fluisterbootje varen

Augustus: Plaswijckpark

November: Kinderatelier

December: Musicalfabriek

ROTTERDAM
Januari: Natuurhistorisch museum

Februari: Maritiem Museum

Maart: Circus Rotjeknor

April:  Glow in the dark 

midgetgolf

Mei: Muziekworkshop Brassband

Juli: North Sea Jazz Kids

Augustus: Blijdorp

September: Efteling

Oktober:  Halloween-speurtocht & 

cupcakes

December:  Glow in the dark midget-

golf & pannenkoekenboot

 

EINDHOVEN
Januari: Dippie Doe 

Februari: Ratjetoe maskers maken

Maart: Safaripark Beekse Bergen

April: Prehistorisch dorp 

Mei:  Op Noord (midgetgolf en 

sport & spel)

Juni: Toverland Sevenum 

September: De Ontdekfabriek 

Oktober: DAF museum 

November: Ballorig speelparadijs

MAASTRICHT
Februari: Continium

April: Pizza s bakken

Mei:  Sporten met Gemeente 

Maastricht

UITJES
Iedere commissie organiseert de uitjes binnen de kaders van het Huishoudelijke Reglement van 

de stichting en de uitgangspunten die daarin zijn opgenomen. In iedere stad worden jaarlijks 

minimaal zes uitjes per jaar georganiseerd (dit geldt niet voor steden de opstartende fase). Hoeveel 

kinderen meegaan tijdens het uitje hangt af van de invulling van het uitje, de keuzes per stad en 

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
In 2015 heeft de commissie Rotterdam 

diverse donaties gekregen waardoor de 

commissie Rotterdam verzekerd is van 

mogelijkheden om in heel 2016 maande-

lijks een uitstapje te kunnen organiseren. 

Zo heeft de commissie Rotterdam een 

ruime donatie ontvangen van een stich-

ting die graag anoniem wil blijven. Ook 

is er op initiatief van Rotaract aan de 

Maas een Rotterdams speciaal biertje ‘De 

Rotterdamse KIK’ gebrouwen waarvan de 

opbrengsten naar Laat Ze Maar Lachen 

Rotterdam zijn gegaan. Ingenieursbureau 

Roos+Bijl heeft een deel van haar budget 

voor de kerstgeschenken op aangeven van 

het personeel geschonken aan Laat Ze 

Maar Lachen Rotterdam Rotterdam in 2015. 

De commissie Rotterdam streeft daarnaast 

altijd naar zo veel mogelijk sponsoring, 

ook in natura. In 2015 heeft de commissie 

onder andere een uitstapje georganiseerd 

uit sponsorgelden van stichting Students 

4 Society en uit sponsoring door BNP 

Paribas. Daarnaast konden kinderen van 

de voedselbanken in samenwerking met 

de commissie en het Nieuwe Luxor gratis 

naar de voorstelling van Wicky de Viking.

 EINDHOVEN
De commissie Eindhoven heeft de  uitjes 

in 2015 kunnen bekostigen van de spon-

sorbijdragen die al eind 2013 van de 

Eindhovense Heerenzitting en de inmid-

dels opgeheven stichting Kinderherberg 

zijn ontvangen. Daarnaast heeft de com-

missie ook in 2015 nog van een aantal 

sponsoren geld ontvangen, waaronder 

De Lampegatse Veiling, verbonden aan 

het Eindhovense carnaval, en daarnaast 

van communicanten van een Eindhovense 

parochie. Ook heeft in 2015 sponsoring in 

natura plaatsgevonden, bijvoorbeeld door 

het verlenen van gratis toegang of door 

het gratis drukken van flyers. Daarnaast 

maakt de commissie Eindhoven nog steeds 

gebruik van Sponsorkliks. Indien via deze 

website bij bepaalde webshops aankopen 

worden gedaan, wordt automatisch een 

bepaald percentage gesponsord. Ook 

merkt de commissie dat haar naams-

bekendheid in de regio Eindhoven steeds 

groter wordt doordat steeds meer lokale 

initiatieven de stichting voor sponsoring 

weten te vinden.

MAASTRICHT
Sponsoring door bedrijven heeft gro-

tendeels plaatsgevonden in natura, 

bijvoorbeeld doordat gratis toegangs-

bewijzen werden verstrekt of doordat 

een lunch ter beschikking werd gesteld. 

Daarnaast werkte Maastricht ook met de 

mogelijkheid dat bedrijven een uitje geheel 

‘adopteren’, dat wil zeggen dat bedrijven 

samen met de commissie een uitje or -

ganiseerden en ook zorg droegen voor 

de financiële middelen en de vrijwilligers. 

Financiële middelen zijn verder verkregen 

door sponsorinkomsten, klein en groot, 

met name door in de netwerken van de 

commissieleden de stichting en uitjes aan 

te kaarten.

16



18

De stichting Laat Ze Maar Lachen beschikt 

over verschillende communicatiemidde-

len die op een eenduidige en effectieve 

manier worden ingezet. De doelgroepen 

voor communicatie zijn vrijwilligers, kin-

deren, ouders van de kinderen, partners 

(zoals de Voedselbank), sponsoren en 

potentiële vrijwilligers.

De website www.laatzemaarlachen.com 

is het platform waar alle steden gebruik 

van maken voor het delen van informatie 

en het bereiken van alle doelgroepen. 

De website geeft algemene informatie 

over de stichting, de steden, de uitjes, 

de sponsoring en de contactgegevens. 

De steden kunnen de website gebruiken 

voor verslagen van uitjes, aankondiging 

data nieuwe uitjes, nieuwsberichten, 

het kenbaar maken van vrienden van de 

stichting (zoals sponsoren), het verwijzen 

van sponsoren ten behoeve van giften en 

het plaatsen van mediaoptredens (krant, 

radio of TV).

Iedere stad is zelf verantwoordelijk voor 

het bijhouden van data voor nieuwe uitjes, 

verslagen van uitjes die geweest zijn en 

het plaatsen van nieuwsberichten op de 

website. De website wordt technisch cen-

traal beheerd. Naast de website kiezen een 

aantal commissies voor een Facebook-

pagina, Twitteraccount of andere social 

media om contacten met vrijwilligers te 

houden en te communiceren met een 

breed publiek. De stichting heeft een 

Linkedin pagina met beperkte inhoud en 

activiteit.

COMMUNICATIE
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Het Huishoudelijk Reglement wordt ieder 

jaar herzien dus ook in 2016. Nieuwe 

afspraken zoals het beleid voor vrijwil-

ligers, onze omgang met fotomateriaal 

via de door ons gebruikte media en de 

verdeling van grote landelijk of lokaal 

binnen gehaalde sponsorbedragen worden 

hierin verwerkt. Het beleid voor vrijwilli-

gers wordt aangepast door de komst 

van de vrijwilligersovereenkomst en de 

bijbehorende gedragscode. In 2016 wordt 

een nieuwe website definitief opgeleverd 

en worden een aantal aanvullende mar-

ketingmaterialen ontworpen en gereed 

gemaakt voor gebruik. De website en 

andere communicatiematerialen zijn een 

belangrijk medium om onze sponsoren, 

(nieuwe) vrijwilligers maar ook ouders van 

kinderen in onze doelgroep te bereiken. 

In 2016 bekijken we ook of we onze vrij-

willigers verder kunnen professionaliseren 

bijvoorbeeld met behulp van gerichte 

opleiding. Daarnaast starten we met het 

gesprek over de ambitie van de stichting 

naar de verdere toekomst. 

AMSTERDAM
Laat Ze Maar Lachen Amsterdam heeft 

voor de eerste helft van 2016 een planning 

voor de meeste uitjes gemaakt.

Uitstapjes eerste helft van 2016*

• Januari:  Efteling

• Februari:  Poppentheater

• Maart:  Graffitiworkshop  

en jeugdland

• April: Kookschool

• Mei: Muziekuitje

• Juni: Attractiepark 

Uitjes en vrijwilligers in 2016

In 2016 wordt actiever gestuurd op de 

verdeling van uitjes over de stad en de 

Voedselbanken zodat zoveel mogelijk kin-

deren de kans krijgen mee te gaan op een 

uitje. Werving van nieuwe vrijwilligers blijft 

van belang maar ook het langer verbonden 

houden aan de stichting van vrijwilligers.

Sponsors in 2016

De commissie Amsterdam hoopt dit jaar 

weer een aantal bedrijven te verbinden aan 

een uitje van de stichting. De commissie 

heeft een aantal vaste sponsoren voor de 

uitjes, zoals de Lionsclub Gijsbrecht van 

Aemstel en de Bank Mendes Gans. Maar 

er zal ook actief ingezet worden op nieuwe 

sponsoren die mogelijk langere tijd betrok-

ken kunnen blijven.

VOORUITBLIK
In 2015 heeft de focus gelegen op de samenwerking tussen de steden via tweejaarlijks 

overleg en het professionaliseren van een aantal zaken. Nu de belangrijkste zaken als 

een verzekering, de vrijwilligersverklaring, overzichtelijke financiën, het Huishoudelijk 

Reglement en de nieuwe website op orde zijn, kan in 2016 de blik meer naar buiten.

* (eventuele wijzigingen in planning voorbehouden)

UTRECHT
De uitjes voor de eerste helft van 2016 zijn 

reeds gepland. Ook staat in 2016 wederom 

een samenwerking met Stichting ’t Sticht 

op het programma, waarmee drie uitjes 

georganiseerd worden.

Uitstapjes eerste helft van 2016*

• Januari:   Lunchen in NH hotel en 

naar de bioscoop

• Maart:   Universiteitsmuseum

• April:  Sport en Spelmiddag

• Mei:   Grachtentocht en pannen-

koeken eten

• Juni:  Efteling

Sponsoring in 2016

Stichting ’t Sticht zal ook dit jaar weer drie 

uitjes financieren en mede-organiseren. 

Daarnaast is Laat ze maar Lachen Utrecht 

door Lions Club Leidscherijn uitgekozen 

als begunstigde van de opbrengst van 

hun jaarlijkse benefiet evenement: het 

sponsorzwemmen. 

Werving in 2016

Voor sommige uitjes is het van belang dat 

van tevoren bekend is hoeveel kinderen 

aanwezig zullen zijn, bijvoorbeeld in 

verband met het aanschaffen van toe-

gangskaarten, het aantal vrijwilligers dat 

nodig is voor een uitje, of het inkopen voor 

de lunch. Laat Ze Maar Lachen Utrecht 

heeft het voornemen om met ingang 

van 2016 ook kinderen te gaan werven  

 

 

 

in de Wijk Overvecht. Ook worden de 

mogelijkheden onderzocht om eenma-

lig iets te betekenen voor gezinnen die 

onder toezicht vallen van de Buurtteams 

in Overvecht. Daarnaast is afgesproken met 

de Lions Club Leidscherijn dat een deel van 

de opbrengst van hun benefietevenement 

ingezet zal worden voor een uitje voor kin-

deren die zijn aangesloten bij Voedselbank 

Leidscherijn.

DEN HAAG 
Uitstapjes eerste helft van 2016*

• Februari: Bioscoopuitje

• Maart:   Schaatsclinic i.s.m.  

de Soroptimisten

• Mei:  Kookworkshop 

• Juni:  Blijdorp

• Juli: Bosspellen

Laat ze maar lachen Den Haag heeft voor 

2016 een drietal doelen: 

• Werven van kinderen bij verschil-

lende Voedselbanken. Graag willen 

zij in 2016 weer één Voedselbank als 

partner verwelkomen zodat ze meer 

kinderen in Den Haag bereiken. 

• Het continueren van stabiele 

 inkomsten en uitgaven. 

• Het stabiel houden van het vrijwilli-

gersbestand. Het streven is om over 

een vaste kern van ongeveer 15 tot 20 

vrijwilligers te beschikken met mini-

maal vijf activiteitencoördinatoren.

ROTTERDAM
Laat Ze Maar Lachen Rotterdam heeft voor 

de eerste helft van 2016 een planning voor 

uitjes gemaakt. Bij de planning is tevens 

bedacht bij welke Voedselbanken wordt 

geworven.

Uitstapjes eerste helft van 2016*

• Januari:  Maritiem Musem & Gusto

• Februari:  Corpus Leiden

• Maart:  Speelparadijs Bungelland

• April:   Lasergamen & pannen-

koekenboot

• Mei:  Hulpdiensten 

• Juni:  Dansworkshop

Vrijwilligers in 2016

In 2016 zal Rotterdam ten minste twee 

vrijwilligersborrels organiseren, ten minste 

één workshop voor alle vrijwilligers en een 

dag voor de activiteitencommissie samen 

met de commissieleden. In 2015 is een 

eerste workshop georganiseerd die goed is 

bezocht. Het thema was destijds hoe om te 

gaan met kinderen die lastig gedrag verto-

nen. De commissie Rotterdam wil hierdoor 

tegemoet komen aan de behoeften van 

vrijwilligers, om hen aan de stichting te 

binden, maar ook op een andere (gezellige 

en nuttige) manier nader kennis te maken 

met elkaar en onze vrijwilligers te kunnen 

bedanken voor hun inzet. 
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Werving in 2016

In 2016 wordt wederom gezocht naar 

mogelijkheden voor verdere uit breiding 

van het aantal uitgiftepunten van de 

Voedselbanken waar de commissie 

Rotterdam mee samenwerkt. Ook wordt 

specifiek aandacht besteed aan nieuwe 

of aanvullende manieren van werven, 

bijvoorbeeld door mogelijkheden te ver-

kennen voor werken met formulieren door 

het personeel van de Voedselbanken zelf. 

Hierbij vindt de commissie Rotterdam het 

wel belangrijk regelmatig zelf in persoon 

aanwezig te zijn, zodat de mensen de 

(personen achter) stichting leren ken-

nen en daarmee wordt gewerkt aan het 

opbouwen van vertrouwen.

EINDHOVEN 
Uitstapjes eerste helft van 2016*

• Januari:  Bowlen

• Februari:  Ratjetoe trommelen 

• Maart:   JumpXL trampolinespringen

• April:  Klimmen

• Mei:  Outdoor 

• Juni:  Pretpark

Vrijwilligers in 2016

Het vrijwilligersaantal binnen de com-

missie Eindhoven is op dit moment 

voldoende. De commissie blijft wel op 

zoek naar nieuwe vrijwilligers vanwege 

de behoorlijke doorstroom van de vrij-

willigers. Omdat de meeste vrijwilligers 

in dezelfde leeftijdscategorie zitten 

– de meesten zijn eind 20 – streeft de 

 commissie naar verjonging van de vrij-

willigers. In de eerste plaats zal worden 

geprobeerd deze via het eigen netwerk 

te werven maar ook voor externe aan-

meldingen staat de commissie open. 

Daarnaast zal de commissie Eindhoven 

actief op zoek gaan naar nieuwe bestuurs-

leden aangezien een aantal bestuursleden 

aangekondigd hebben de commissie in 

2016 te zullen verlaten. 

Werving in 2016

Het aantal aanmeldingen van kinderen 

is in 2015 ongeveer gelijk gebleven, de 

commissie Eindhoven is tevreden met dit 

aantal. De huidige wijze van werven via de 

Voedselbank en het mailen van de ouders 

die bij de Voedselbank staan geregistreerd, 

zal dan ook in 2016 worden voortgezet.

Sponsors in 2016

Met de in 2013, 2014 en 2015 ontvangen 

sponsorbijdragen kan de commissie 

Eindhoven ook in 2016 voorlopig vooruit. 

De commissie is zich er echter van bewust 

dat deze middelen niet onbeperkt zijn en 

zal zich dan ook blijven inzetten voor het 

werven van nieuwe sponsors, zowel in 

natura voor de uitjes als in contanten. 

Daarbij is promotie en meer naams-

bekendheid van de stichting van belang 

nu dit ook leidt tot meer belangstelling 

vanuit lokale initiatieven. 
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GECONSOLIDEERDE 
BALANS PER 31 
DECEMBER 2015 

(VÓÓR RESULTAATBESTEMMING) 

GECONSOLIDEERDE 
WINST-EN-
VERLIESREKENING
OVER 2015

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa  1

Liquide middelen      2

Eigen vermogen     3

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Kortlopende schulden en  

overlopende passiva

1.685

101.602

89.699

11.941

12.020

77.729

47.465

42.235

103.287

103.287

101.640

1.647

103.287

89.749

89.749

89.700

49

89.749

Brutomarge   4

Algemene beheerskosten 5

Som der kosten

Bedrijfsresultaat

Resultaat uit gewone bedrijfs-

uitoefening vóór belastingen

Belastingen resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening

Resultaat na belastingen 

43.147

31.206 19.661

31.206

11.941

11.941

-

11.941

61.896

19.661

42.235

42.235

-

42.235

2015

EUR EUR

2014

EUR EUR

2015

EUR EUR

2014

EUR EUR
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ALGEMEEN 
Relatie met de stichting en 

 voornaamste activiteiten

De stichting Laat Ze Maar Lachen, geves-

tigd te Utrecht is een stichting die uitjes 

organiseert voor kinderen wiens ouders 

bij de Voedselbank komen in de regio’s 

van de betreffende commissies. De stich-

ting Laat Ze Maar Lachen bestaat uit zes 

commissies voor de regio’s Amsterdam, 

Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven 

en Maastricht.

Verslaggevingsperiode

De stichting Laat Ze Maar Lachen is 

opgericht in 2006 en heeft commis-

sies in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, 

Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. De 

verslaggevingsperiode en de vergelijkende 

cijfers betreffen de activiteiten van alle zes 

de commissies.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de 

wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek.

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

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast 

voor de waardering van activa en passiva 

en de resultaat¬bepaling zijn gebaseerd 

op historische kosten. Voor zover niet 

anders is vermeld, worden activa en pas-

siva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen 

wanneer het waarschijnlijk is dat de toe-

komstige economische voordelen ervan 

naar de stichting zullen toevloeien en de 

waarde daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Een verplichting wordt in de 

balans opgenomen wanneer het waar-

schijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 

gepaard zal gaan met een uitstroom van 

middelen die economische voordelen 

in zich bergen en de omvang van het 

bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

Baten worden in de winst-en-verlies-

rekening opgenomen wanneer een 

vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een 

vermeerdering van een actief of een 

vermindering van een verplichting, heeft 

plaatsgevonden, waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Lasten worden verwerkt wanneer een ver-

mindering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermindering van 

een actief of een vermeerdering van een 

verplichting, heeft plaatsgevonden, waar-

van de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nage-

noeg alle of alle toekomstige economische 

voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s 

met betrekking tot een actief of verplich-

ting aan een derde zijn overgedragen, 

wordt het actief of de verplichting niet 

langer in de balans opgenomen. Verder 

worden activa en verplichtingen niet meer 

in de balans opgenomen vanaf het tijdstip 

waarop niet meer wordt voldaan aan de 

voorwaarden van waarschijnlijkheid van 

de toekomstige economische voordelen 

en betrouwbaarheid van de bepaling van 

de waarde. 

De opbrengsten en kosten worden 

toegerekend aan de periode waarop zij 

betrekking hebben. Opbrengsten worden 

verantwoord indien alle belangrijke risico’s 

bij de tegenpartij liggen. De jaarrekening 

wordt gepresenteerd in euro’s. 

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist 

dat het bestuur zich oordelen vormt en 

schattingen en veronderstellingen maakt 

die van invloed zijn op de toepassing van 

grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten 

en lasten. De daad¬werkelijke uitkomsten 

kunnen afwijken van deze schattingen. De 

schattingen en onderliggende veronder-

stellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode waarin de 

schatting wordt herzien en in toekomstige 

perioden waarvoor de herziening gevolgen 

heeft.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op 

de nominale waarde onder aftrek van 

een voorziening voor oninbaarheid. 

Voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de inbaar-

heid van de vorderingen.

Eigen vermogen

Financiële instrumenten die de juridische 

vorm hebben van eigenvermogens-

instrumenten worden gepresenteerd 

onder het eigen vermogen. Uitkeringen 

aan houders van deze instrumenten wor-

den in mindering van het eigen vermogen 

gebracht na aftrek van eventueel hiermee 

verband houdend voordeel uit hoofde van 

belasting naar de winst. Financiële instru-

menten die de juridische vorm hebben van 

een financiële verplichting worden ge pre-

senteerd onder het vreemd vermogen. 

Rente, dividenden, baten en lasten met 

betrekking tot deze financiële instrumen-

ten worden in de winst-en-verliesrekening 

verantwoord als kosten of opbrengsten.

Opbrengstverantwoording

De stichting rekent de opbrengst van fond-

senwerving tot de netto-omzet wanneer 

alle belangrijke rechten op economi-

sche voordelen alsmede alle belangrijke  

risico’s bij de tegenpartij liggen. Normaal 

gesproken wordt aan deze criteria voldaan 

op het moment dat de gift is toegezegd.

Onder netto-omzet wordt verstaan de 

opbrengst uit giften onder aftrek van over 

de omzet geheven belastingen.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet 

en de overige bedrijfsopbrengsten.

Algemene beheerskosten

Hieronder zijn begrepen de direct aan de 

brutomarge toerekenbare kosten.

Belastingen over het resultaat

De stichting is vrijgesteld van vennoot-

schapsbelasting en BTW.

TOELICHTING 
BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015
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Onverdeeld resultaat

Het bestuur voegt het resultaat over het 

boekjaar toe aan de overige reserves.

Niet in de balans opgenomen 

activa en verplichtingen: 
Fiscale aangelegenheden

De stichting is vrijgesteld van vennoot-

schapsbelasting en BTW.

Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2015 (idem 

2014) had de stichting geen werknemers 

in dienst. Alle activiteiten zijn verricht op 

vrijwillige basis door het bestuur, de com-

missies en diverse vrijwilligers.

 

  

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE  ACTIVA
De vorderingen en overlopende activa zijn als volgt opgebouwd:

Commissie Laat Ze Maar Lachen Amsterdam 

Commissie Laat Ze Maar Lachen Utrecht

Commissie Laat Ze Maar Lachen Den Haag

Commissie Laat Ze Maar Lachen Rotterdam

Commissie Laat Ze Maar Lachen Eindhoven

Commissie Laat Ze Maar Lachen Maastricht

LIQUIDE MIDDELEN 
De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:

Commissie Laat Ze Maar Lachen Amsterdam

Commissie Laat Ze Maar Lachen Utrecht

Commissie Laat Ze Maar Lachen Den Haag

Commissie Laat Ze Maar Lachen Rotterdam

Commissie Laat Ze Maar Lachen Eindhoven

Commissie Laat Ze Maar Lachen Maastricht

EIGEN VERMOGEN
Onder de overige reserves zijn opgenomen:

Resultaten vorige boekjaren Amsterdam

Resultaten vorige boekjaren Utrecht

Resultaten vorige boekjaren Den Haag

Resultaten vorige boekjaren Rotterdam

Resultaten vorige boekjaren Eindhoven

Resultaten vorige boekjaren Maastricht

-

-

1.685

-

-

-

1.685

23.785

9.539

10.256

29.067

20.270

8.685

101.602

24.684

7.637

11.048

21.607

15.940

8.784

89.699

1.250

1.750

3.000

3.520

1.250

1.250

12.020

23.483

5.887

8.048

18.087

14.690

7.534

77.729

22.508

4.089

2.483

1.850

14.772

1.792

47.465

2015

EUR

2014

EUR

2015

EUR

2014

EUR

2015

EUR

2014

EUR
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OVERIGE GEGEVENS 
Controleplicht

Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 

7 van Boek 2 BW) is de stichting niet 

controle- plichtig om welke reden geen 

accountantscontrole heeft plaats   - 

gevonden.

Statutaire bepalingen inzake 

resultaatbestemming

Ingevolge de statuten van de stichting 

staat de winst ter beschikking van de 

overige reserves van de betreffende 

commissie.

Resultaatbestemming

De commissies hebben het resultaat 

toegevoegd aan de overige reserves. Het 

vorenstaande is reeds verwerkt in de jaar-

rekening 2015 van de stichting.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen 

gebeurtenissen voorgedaan die hier 

vermelding behoeven. Zie voor overige 

informatie over de stichting en haar voor-

uitblik het geconsolideerde jaarverslag 

vanaf pagina 3.

BRUTO MARGE 
De vorderingen en overlopende activa zijn als volgt opgebouwd:

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 Eindhoven

Giften Maastricht

Ontvangen rente Maastricht

ALGEMENE BEHEERSKOSTEN  

Kosten uitjes Amsterdam

Overige kosten Amsterdam

Kosten uitjes Utrecht

Overige kosten Utrecht

Kosten uitjes Den Haag

Overige kosten Den Haag

Kosten uitjes Rotterdam

Overige kosten Rotterdam

Kosten uitjes Eindhoven

Overige kosten Eindhoven

Kosten uitjes Maastricht

Overige kosten Maastricht

4.669

126

6.705

42

4.824

42

14.501

42

11.227

42

886

42

43.147

3.474

2.221

3.142

1.703

3.214

1.483

5.230

2.599

4.832

2.107

258

943

31.206

6.911

241

6.834

19

13.057

-

21.882

-

4.845

-

8.108

-

62.122

3.483

1.493

2.731

574

3.840

652

1.643

451

3.034

644

661

455

19.661

2015

EUR

2014

EUR

2015

EUR

2014

EUR




