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Actuele situatie 2021

TOEVOEGING IN VERBAND MET HET COVID PANDEMIE
Corona heeft ons sinds 2020 in de greep en ook in 2021 heeft deze pandemie de organisa-
tie van uitjes bemoeilijkt. Er was meer mogelijk dan in 2020 maar lang niet zoveel als we 
gehoopt hadden door lockdowns en de diverse maatregelen. Als stichting volgden wij de 
mogelijkheden en versoepelingen die er waren voor lagere scholen, de kinderopvang en op 
de locaties waar we uitjes organiseren. Naast de uitje die wel georganiseerd zijn, met name 

rond de zomer, zijn ook weer mooie alternatieve acties georganiseerd in de steden.

Geconsolideerd jaarverslag

INLEIDING

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

De stichting Samen Lachen (de stichting) is in 2006 
opgericht in Amsterdam als stichting Laat Ze Maar 
Lachen en heeft tot doel uitjes te organiseren voor 
kinderen die vanwege hun thuissituatie bijna nooit 
een dagje weg kunnen. De stichting Samen Lachen is 
sinds 2010 actief in een aantal grote steden in Neder-
land en heeft daarmee commissies in Amsterdam, 
Utrecht, Den Haag, Rotterdam,  Eindhoven en Gro-
ningen. In 2020 is de naam gewijzigd naar stichting 
Samen Lachen.

In elk van deze steden organiseert de stichting onge-
veer 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 of een voorstelling.

Het werven van de kinderen loopt via de voedselban-
ken in de stad of andere kanalen zoals wijkteams, 
crisisopvang, jeugdhulpverlening of aanmeldtool via 
de website. Via deze kanalen is het duidelijk dat de, 
voor de stichting, juiste doelgroep kinderen meegaat 
op de uitjes.

De stichting draait volledig op sponsoring en vrijwil-
ligers. Iedere stad is zelf verantwoordelijk voor de 
organisatie, sponsoring en uitvoering van de uitjes. 
Alle commissies werken volgens hetzelfde format en 

houden zich aan het gezamenlijk opgestelde huishou-
delijk 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.

Huishoudelijk reglement en financiële afspraken
De stichting heeft een huishoudelijk reglement waar-
in de (werk)afspraken vastgelegd worden dat de basis 
is voor de verantwoording en jaarrekening. Middels 
dit verslag wordt er verantwoording afgelegd over 
de activiteiten in de gehele stichting, dus alle steden 
geconsolideerd. In het huishoudelijk reglement is af-
gesproken dat de commissies (het dagelijkse bestuur) 
per stad verantwoordelijk zijn voor het organiseren 
van de uitjes, de financiën, de uitvoering van het vrij-
willigersbeleid, de sponsoring en de communicatie.

Per 1 januari 2016 is er, naast de stedelijke commissies, 
ook een formeel landelijk bestuur actief. Het lande-
lijke bestuur heeft als doel alle landelijk gemaakte 
kosten, die voorheen gelijk werden verdeeld over de 
stedelijke commissies, te dragen. De kosten worden 
gedekt uit een management fee. De management fee 
is gelijk voor alle steden. De totale management fee 
bedraagt in 2019 € 3.000,-- (€ 500,-- per stad). Verder 
kan het landelijke bestuur stedelijke commissies die 
in zwaar weer verkeren voorzien van een renteloze 
lening. Een vergelijkbare logica kan gevolgd worden 
indien de stichting actief wordt in een nieuwe stad.

inhoud
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LANDELIJKE ORGANISATIE

Bestuur en commissie
Het landelijk bestuur bestaat uit een voorzitter, secre-
taris en 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. 

Het landelijke bestuur bestaat per einde boekjaar uit:
• Susan van Hees, voorzitter
• Martijn Schaafsma, secretaris
• René Pipping, penningmeester 
In 2021 hebben de overleggen alleen digitaal plaats-
gevonden.  De belangrijkste bespreekpunten waren 
de (on)mogelijkheden ten tijde van Corona en lock-
downs. Uiteraard zijn verder het jaarverslag 2020 
en andere algemene stichting zaken besproken. De 
commissies hebben ieder daarnaast een eigen verga-
derschema.
Vrijwilligers
Stichting Samen Lachen werkt alleen met vrijwilligers 
en heeft per commissie een bestand van vrijwilli-
gers dat wordt ingezet voor de werving, organisatie 
en begeleiding tijdens de uitjes. Met iedere nieuwe 
vrijwilliger vindt een intake of kennismakingsgesprek 
plaats met een lid van de commissie. Tijdens dit ge-
sprek wordt het doel en de werkwijze van de stichting 
besproken en worden de regels met betrekking tot de 
vrijwilligers uitgelegd. Alle vrijwilligers tekenen een 
vrijwilligersverklaring. Middels het contract verklaart 
de vrijwilliger onder andere kennis te hebben geno-
men van de omgangsregels en gedragscode van de 
stichting Samen Lachen. Sinds eind 2016 wordt er ook 
een VOG aangevraagd voor iedere nieuwe vrijwilliger.

Uitjes
Iedere commissie organiseert de uitjes binnen de ka-
ders van het huishoudelijk reglement van de stichting 
en de uitgangspunten die daarin zijn opgenomen. In 
iedere stad worden jaarlijks minimaal zes uitjes geor-
ganiseerd. In 2021 liep dit anders vanwege de verschil-
lende lockdowns. 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 her-
kenbaar aan de rode Samen Lachen trui of 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.

Werving kinderen
Zonder kinderen geen uitstapjes! De kinderen wor-
den geworven via de voedselbanken, maar ook via 
instellingen voor crisisopvang of jeugdhulpverlening 
en de wijkteams. Ieder commissie kiest hierin haar 
eigen aanpak binnen de mogelijkheden in de stad. 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 gewor-
ven bij de voedselbank(en) of via de andere kanalen 
zoals de aanmeldtool op de website. De vrijwilligers 
spreken de ouders en kinderen aan en leggen ze uit 
wat Samen Lachen is en wanneer en wat het komen-
de uitje is. Sinds enige tijd is het nu ook mogelijk om 
kinderen aan te laten melden via een aanmeldfor-
mulier op de website. Ouders kunnen hun kinderen 
inschrijven mits zij binnen de leeftijdscategorie voor 
dat uitje vallen. 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.
Het werven en de opkomst voor het uitje blijft in 
veel steden een uitdaging. Er is sprake van een hoge 
no-show en een intensieve samenwerking met de 
Voedselbanken is niet in alle steden mogelijk. Een 
andere of verbetering in de werkwijze blijft continue 
onderwerp van gesprek in de steden.

Sponsoring
Stichting Samen 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 sinds de oprichting. Iedere commissie is 
verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitga-
ven. Het aanvragen van landelijke subsidies en fond-
sen gebeurt in overleg met de commissie. Landelijke 
sponsoring wordt verdeeld over alle steden, waarvan 
de wervende stad of steden een deel extra krijgen.

Communicatie
De stichting beschikt over verschillende communi-

catiemiddelen. De doelgroepen voor communicatie 
zijn de bestaande en potentiële vrijwilligers, kinderen, 
ouders van de kinderen, partners (zoals de Voedsel-
bank) en sponsoren. Afgelopen jaren heeft hier een 
verdere professionalisering plaatsgevonden maar 
er is nog steeds ruimte voor verbetering. De website 
www.samenlachen.nl 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, steden, uitjes, 
sponsoring en contactgegevens. De steden kunnen de 
website gebruiken voor verslagen van uitjes, aankon-
diging data nieuwe uitjes, berichten, kenbaar maken 
van vrienden van de stichting (zoals sponsoren), 
verwijzen van sponsoren ten behoeve van giften en 
plaatsen van mediaoptredens (krant, radio of TV).

Iedere stad is zelf verantwoordelijk voor het bijhou-
den van data voor nieuwe uitjes, verslagen van uitjes 
die geweest zijn en het plaatsen van nieuwsberichten 

op de website. De website wordt technisch centraal 
beheerd. In 2020 is met de nieuwe naam ook de look 
en feel aangepast, een nieuwe website, nieuwe soci-
als Facebook, Instagram en LinkedIn.

Vooruitblik
De stichting heeft al diverse ontwikkelingen doorge-
maakt en enthousiaste vrijwilligers, coördinatoren en 
bestuursleden zien komen en gaan. Er blijft in alle ste-
den sprake van een gemotiveerd team en veel energie 
in de stichting om te doen waar we goed in zijn. Uitjes 
organiseren, kinderen blij maken en verbeteren in 
alles wat nodig is om dat goed te doen. Werving en 
behoud van vrijwilligers, organisatie van uitjes, het 
contact met de kinderen en ouders, sponsoring en 
de vernieuwing in onze communicatiestrategie. Na 
een uitdagend 2021 zien we allemaal uit naar het 
organiseren van veel meer uitjes in 2022 en het verder 
bouwen aan de stichting en teams in de steden.

Ondertekening

Amsterdam, maart 2021

Landelijke commissie: 

Susan van Hees                               Martijn Schaafsma                     René Pipping 
Voorzitter    Secretaris    Penningmeester
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De commissie Amsterdam bestaat sinds de oprichting 
van de stichting Samen Lachen in 2006. De commissie 
heeft door de jaren heen een wisselde samenstelling 
gehad. 

IN 2021 BESTAAT DE COMMISSIE UIT:
Susan van Hees  voorzitter
René Pipping  penningmeester
Janine Sinnige  lid, coördinatie activiteiten
Christine Smit  lid, coördinatie activiteiten
Sandra van der Wal  lid, coördinatie activiteiten  
   en vrijwilligers
Debbie Diepenhorst lid, coördinatie activiteiten
Femke Austie  lid, coördinatie activiteiten  
   (gestart eind 2021)

De commissie Amsterdam heeft in 2021 maandelijks 
digitaal vergaderd. De belangrijkste onderwerpen 
tijdens de vergaderingen waren de invulling en 
organisatie van de uitjes, Corona ontwikkelingen, 
nieuwe vrijwilligers, versterking van de commissie, 
de sponsorgelden (inkomsten en uitgaven) en de 
voortgang van het landelijk overleg. Tussendoor vindt 
binnen de commissie veel afstemming plaats over de 
uitjes en andere zaken via e-mail en WhatsApp. 

VRIJWILLIGERS
De commissie Amsterdam kan steunen op een 
gevarieerd vrijwilligersbestand. Het betreft 
gemotiveerde mannen en vrouwen van verschillende 
leeftijden en achtergronden. De vrijwilligers zijn 
geworven via vrienden, bekenden en collega’s van 
vrijwilligers maar er komen ook regelmatig spontane 
aanmeldingen binnen via de website.

Per 31 december 2021 heeft Samen Lachen Amsterdam 
ongeveer 30 vrijwilligers. 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 het 
werven en de uitjes is een blijvend aandachtspunt. 

WERVING KINDEREN
De werving van kinderen voor de uitjes gebeurt 
bij voorkeur persoonlijk door vrijwilligers bij 
het uitgiftemoment van telkens twee tot vier 
Amsterdamse voedselbanken. De laatste jaren 
werken we intensiever samen met de Voedselbank 
en pakken zij zelf een rol in de werving. 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 32 
voedselbanken. 

Vanwege de beperkte ruimte voor kinderen die mee 
kunnen met een uitje en de vele uitgiftepunten 
beperkt de commissie Amsterdam zich meestal tot 
twee voedselbanken. Vaak zijn dit Noord, 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 uitgenodigd mee te gaan. Dit zijn kinderen 
in een vergelijkbare situatie, maar die niet meer bij 
de voedselbank komen. De Voedselbanken in Noord 
en Zuid-Oost helpen vaak mee in de werving door 
zelf een lijst met kinderen op te stellen vanuit hun 
bestand.

SPONSORING
Ieder jaar ontvangen we mooie bijdragen van diverse 
sponsoren. Soms vinden deze ons spontaan of het 

gaat dit via een van onze vrijwilligers. De ene keer 
is het sponsoring in natura zoals toegangskaarten, 
lunchpakketje, cadeautjes voor de kinderen of een 
bijdrage in een andere vorm dan geld. Of het is een 
bedrag vrij te besteden of in overleg met de sponsor 
voor een specifiek uitje. Afgelopen jaar was opnieuw 
bijzonder met weinig uitjes of publiciteit. 

Afgelopen jaar hebben we mooie bedragen 
ontvangen van:
• Tekle heeft het uitje naar de Efteling met meer 

dan 100 kinderen betaald. Het team van Tekle is 
mee geweest naar Kaatsheuvel en het was een 
fantastische dag;

• Macquarie heeft ons opnieuw gesponsord door 
een mooie bedrag op te halen met de collega’s 
van het bedrijf:

• Van JAMF Software Atlantic hebben we ook een 
mooie bijdrage ontvangen;

• En van een aantal privépersonen!

UITJES 2021
Januari:   Kerstactie uitdelen aan gezinnen  
  (cadeaubon en spel)
Februari:  Geen uitje door COVID
Maart:   Geen uitje door COVID
Mei:   Geen uitje door COVID
Juni:   Artis
Juli:   Voetbaluitje
September:  Efteling
Oktober:  Pannenkoekenboot en This is Holland
November:  Sinterklaas
December:  Geen uitje door COVID
Op de website zijn de verslagen van de meeste uitjes te vinden.

VOORUITBLIK 1E HELFT 2022
Februari:  Schaatsen
Maart:   Cultureel uitje
April:   Ruik de natuur
Mei:   Artis
Juni:   Efteling

FOCUS 2022
Opstarten uitjes na een lange tijd van weinig activi-
teiten en verbinding met onze kinderen, de vrijwilli-
gers, de Voedselbanken en andere partners. Werving 
van nieuwe vrijwilligers blijft van belang maar ook 
het langer verbonden blijven aan de stichting. Er 
wordt nog bekeken hoe dit het beste invulling kan 
krijgen het komende jaar. In 2022 komt een volle inzet 
op het binnenhalen van een aantal sponsorgelden 
zodat niet al te veel aanspraak gemaakt wordt op de 
spaargelden. Idealiter verbindt Amsterdam een aantal 
bedrijven of sponsoren voor langere tijd. Voor al deze 
punten willen we inzetten op een beter gebruik van 
onze (nieuwe) communicatiemiddelen. Tevens gaan 
we het overleg aan met de Voedselbank om de wer-
ving te optimaliseren zodat we meer kinderen mee 
kunnen nemen per uitje. Daartoe werken we ook een 
droom scenario uit voor Amsterdam waarin we meer 
kinderen kunnen bereiken.



8 9

DE COMMISSIE BESTAAT DECEMBER 2021 UIT:
Joko de Wit    voorzitter
Karin Lolkema   penningmeester 
Karin Klein Brinke  fondsenwerving
Tom Berrens   special projects 
Femke van de Looveren  activiteiten
Liza Adelerhof   vrijwilligers

2021 was helaas nog een jaar dat grotendeels in 
teken stond van Corona. Met elkaar veilig op uitjes 
gaan, bleek nog onveranderd lastig. Toch hebben 
we drie mooie uitjes kunnen organiseren, nieuwe 
vrijwilligers kunnen werven voor zowel ons reguliere 
vrijwilligers bestand als het bestuur en worden en 
zaken structureel aangepakt zodat zodra we weer op 
pad kunnen, we er klaar voor zijn. 

Het bestuur is in 2021 versterkt met twee nieuwe 
bestuursleden. Deze hulp was, zeker met het vertrek 
van een van de bestuursleden zeer welkom. Hoewel 
Corona de zaken heeft bemoeilijkt, hebben we dit 
jaar niet stil gezeten. Met de activiteiten commissie 
die in 2020 is gestart, zijn grote stappen gemaakt. 
Nieuwe vrijwilligers zijn geworven, er is in de zomer 
een borrel georganiseerd en de commissie staat in 
de startblokken om – zodra dit weer kan – uitjes te 
organiseren. 

Het bestuur vergadert elke 7 weken en sinds de 
uitbraak van Corona wordt er digitaal vergaderd. 
Zodra dit weer kan, zal het bestuur weer fysiek bij 
elkaar komen. De belangrijkste onderwerpen tijdens 
deze vergaderingen waren de invulling en planning 
van de uitjes, de uitbreiding van het bestuur en de 
commissie, en de verschillende acties die zijn opgezet 
voor de doelgroep. Tussendoor vindt binnen de 
commissie veel afstemming plaats over de uitjes en 
andere zaken via e-mail en WhatsApp. 

VRIJWILLIGERS
SSamen Lachen Utrecht heeft een divers, loyaal 
vrijwilligersbestand. In 2021 zijn er een aantal 
wisselingen geweest binnen het bestuur. Rianne 
heeft haar functie als coördinator van de vrijwilligers 
neergelegd en eind 2021 zijn er twee nieuwe 
bestuursleden aangesloten; Liza, Femke.

Verder zijn er een aantal vrijwilligers gestopt maar 
hebben we ook een aantal nieuwe vrijwilligers 
mogen verwelkomen. Door het gebrek aan uitjes 
is nog niet iedereen mee op uitje geweest. Tevens 
zijn er een aantal vrijwilligers verder gaan naar de 
activiteitencommissie om zich bezig te houden met 
het organiseren van uitjes. aan het einde van het jaar 
was het weer tijd voor het eindjaarsbelrondje met 
alle vrijwilligers. Wij bellen dan alle vrijwilligers om 
te horen hoe het met hen (in deze aanhoudend gekke 
tijden) gaat, en hoe zij naar hun rol als vrijwilliger bij 
Samen Lachen Utrecht staan. Zo zorgen we dat we 
elk jaar een up to date vrijwilligers bestand hebben, 
hoewel dat ook betekend dat ‘’slapende’’ leden zich 
afmelden, betekent het ook dat we weer goed weten 
hoe het met iedereen gaat en weer een commitment 
hebben.  

Samen Lachen Utrecht heeft per 31 december 2021 
41 vrijwilligers. Maar uit de belronde is ook gebleken 
dat een gedeelte hiervan niet of nauwelijks actief 
meer zal zijn. een van de prioriteiten van 2021 zal 
daarom zijn het werven van nieuwe vrijwilligers.

UITJES
Door COVID-19 was dit jaar alles anders, maar 
binnen de mogelijkheden die er waren hebben wij 
onze doelgroep toch weten te bereiken. Vanaf juni 
konden we weer op pad en heeft het eerste uitje 
plaatsgevonden. In de zomer hebben we – zoals 

gebruikelijk – geen uitjes georganiseerd. Het najaar 
zat vol met mooie plannen, maar helaas is het bij 
twee uitjes gebleven door de maatregelen. Dit jaar 
hebben we dus drie uitjes kunnen organiseren:

Juni:   Avifauna 
September:  Spoorwegmuseum
Oktober:   Boerderij de Boterbloem
Op de website zijn de verslagen van de meeste uitjes te vinden.

VOORUITBLIK
Voor 2022 heeft de commissie Utrecht een aantal 
speerpunten geformuleerd:
Corona
• Weer veilig op pad! 
• Duurt het nog lang voor we weer op pad mogen 

en kunnen, dan alternatieve acties bedenken 
Sponsoring
• Het starten met een structureel sponsorbeleid
• Duurzame relaties opbouwen 
Utrecht 900
• Utrecht bestaat in 2022 900 jaar en dit wordt 

groots gevierd. Er is geld beschikbaar voor mooie 
initiatieven. We gaan en plan uitwerken en 
indienen. 

Contact voedselbanken
• Weer contact opnemen met alle voedselbanken
• Wellicht kunnen we het voedselbanken bestand 

uitbreiden met ook voedselbanken buiten de 
binnenstad?

• Met hen bespreken of we wellicht op een andere 
manier de kinderen kunnen werven?

Vrijwilligers
• Nieuwe vrijwilligers werven
• Activiteiten commissie helemaal up and running 

krijgen 
• Betrokken en up to date vrijwilligersbestand 
Werven kinderen voor uitjes
• Nieuwe manier of specifieke vrijwilligers voor 

werven?

SPONSORING
In 2021 zijn er verschillende donaties ontvangen er is 
er weer sponsoring in nature geweest. Vanwege het 
bijzondere COVID-19 jaar is deze sponsoring in natura 
minder geweest dan in andere jaren. 

In december heeft de Elisabeth vereniging opnieuw 
gesponsord, net als de Lions Club Leidsche Rijn die 
met een truffelactie weer een mooi bedrag heeft 
opgehaald. Ook heeft de Ladies Circle Bilthoven een 
prachtige actie georganiseerd met een pop-up winkel 
waarbij de inkomsten gedoneerd zijn aan Samen 
Lachen Utrecht en is er een mooi bedrag ontvangen 
van IKB architecten. Daarnaast zijn we altijd blij met 
het vervoer van busmaatschappij Kassing Tours tegen 
een gereduceerd tarief en de heerlijke lunch van 
Bakkerij Neplenbroek. 

We verwachten met deze partijen in 2022 weer nauw 
samen te werken en hopen opnieuw gebruik te 
mogen maken van hun generositeit.
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DE COMMISSIE BESTAAT PER EIND 2021 UIT:
Anouk Kamps  voorzitter
Nicole Lousberg  penningmeester
Monique Kootker secretaris

De commissie Den Haag is in 2021 maandelijks bij 
elkaar gekomen. Een aantal keren fysiek en daarnaast 
digitaal. De agenda voor deze vergadering had deels 
een vaste invulling.

Vaste agendapunten van de commissie waren: actie-
punten vorig overleg, terugkoppeling landelijk be-
stuur, afgelopen en aankomende uitjes en acties, een 
update van het vrijwilligersbestand en een update 
van de financiën/ sponsoring.

VRIJWILLIGERS
De commissie Den Haag heeft in 2021  15 vrijwilligers.  
Door COVID 19 en het beperkt organiseren van uitjes/ 
acties is het bestand van vaste vrijwilligers beperkt 
en werd ook veelal een beroep gedaan op vrijwilligers 
voor 1 dag. Deze vrijwilligers zijn gerekruteerd door 
het bestuur vanuit familie- en of kennissenkring. Het 
aantal vrijwilligers dat zich wel  heeft aangemeld 
komt veelal via de website of via de vacaturebank van 
Den Haag Doet. Bij toelating wordt een intakegesprek 
gehouden met 1 van de bestuursleden alvorens goed-
keuring wordt verleend. Pas na de ontvangst van de 
VOG wordt de vrijwilliger ingezet, bij voorkeur 3 x per 
jaar. Door de  COVID situatie was dit uiteraard minder 
aan de orde. 

WERVING KINDEREN
Er is een nauw contact met de coördinator en voorzit-
ter van Voedselbank Haaglanden.|
Het werven van kinderen verloopt via deze coördi-
nator. Zij zet de lijnen uit naar alle uitgiftepunten in 
Den Haag. Daarnaast hebben wij via haar contact ten 

behoeve van de cadeau actie die wij ook in 2021 weer 
georganiseerd hebben, voor 750 kinderen. We zien 
dat de werving moeizamer verloopt dan de jaren er 
voor. Corona is daar mede debet aan. De vrijwilligers 
richten zich meer op het letterlijk distribueren van 
voedsel en ziet het benaderen van ouders en kinderen 
als een secundaire taak. Om de contacten te verbe-
teren zal intensiever, fysiek contact gezocht worden 
met het bestuur van de Voedselbank Haaglanden.

SPONSORING
In 2021 zijn er verschillende donaties ontvangen, 
waarvan twee keer een  substantiële bijdrage. Onder 
meer van een sponsor die anoniem wenst te blijven 
en daarnaast van het advocatenkantoor Bird & Bird.
Het ging hierbij om:
Bedrag 1:  € 7.500
Bedrag 2:  €  6.323,00
Ook de heer Ten Duijf heeft gezorgd voor zijn 
jaarlijkse bijdrage van: € 600,- 

Zonder zelf actief geweest te zijn om sponsoren te 
werven, mocht de Haagse Stichting dus rekenen op 
grote generositeit. Daarnaast heeft de Haagse Ronde 
Tafel zich gemeld. Zij zijn voornemens om zich in te 
zetten voor onze stichting. Niet alleen willen zij de op-
brengst die zij genereren met events, waaronder een 
gala doneren aan onze Stichting, zij willen zich ook als 
vrijwilliger inzetten tijdens onze uitjes. 

RONDE TAFEL DEN HAAG
Het bestuur heeft contact met de Ronde Tafel Den 
Haag. Zij willen zich committeren aan  de Haagse 
Stichting. Daarbij gaat het niet alleen om 
sponsoracties zoals hun jaarlijkse gala maar ook om 
fysieke hulp; inzet als vrijwilligers bij onze uitjes.

UITJES/ACTIES
Omdat het organiseren van uitjes nagenoeg on-
mogelijk was, heeft de Stichting Den Haag alterna-
tieven gezocht om de kinderen toch te verblijden. 
Toch hebben we op  .. en ..  uitjes georganiseerd naar 
respectievelijk Madurodam en pretpark Drievliet. Bij 
beide events hebben we kinderen geworven van drie 
verschillende uitgiftepunten.  Gezien het feit dat wij 
inmiddels voldoende middelen hebben, halen we de 
kinderen op met bussen bij de respectievelijke uitgif-
tepunten. 

WINTERACTIE
Opnieuw werden met bijna 20 vrijwilligers cadeautjes 
ingepakt bij het distributiecentrum van Voedselbank 
Haaglanden. Deze keer gericht op de winter, met het 
oog op de kerstvakantie. Voor 750 kinderen werd een 
rugzak ingepakt met tal van winterse cadeautjes en 
een Happy Meal en ijscobon van MacDonalds. Deze 
keer werd hiervoor het Haags uitgiftepunt van de 
Voedselbank Haaglanden beschikbaar gesteld.

UITJES VOORUITBLIK
12 Maart Blijdorp
16  April  Museon
14 Mei   Musical Aladdin
11 Juni  Speurtocht en pannenkoeken

Voor het najaar is nog niet geprogrammeerd.

Het bestuur gaat op zoek naar uitjes coördinatoren en 
gaat onderzoeken of het werven slimmer kan wor-
den georganiseerd, bij voorbeeld via de website. Er 
is voldoende geld in kas dus voor de komende uitjes 
zal met name worden getracht om entreekaarten 
et cetera om niet of tegen gereduceerde prijzen te 
verkrijgen. 

Ook worden de banden met de vrijwilligers aange-
trokken en wordt gekeken hoe we nieuwe vrijwilli-
gers kunnen werven op een meer duurzame manier.
Tot slot wordt verkend of we bekende Hagenaars aan 
ons kunnen binden als ambassadeur.
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DE COMMISSIE BESTAAT PER EIND 2021 UIT:
Adinda Wabeke  voorzitter/penningmeester
Cynthia van der Feen secretaris
Miriam van Wijk  coördinator vrijwilligers
Sander van Welsem werving & communicatie
Celine Marsé  coördinator 
   activiteitencommissie

In 2021 is er een wisseling geweest in de commissie. 
We hebben namelijk afscheid moeten nemen van 
Leroy Huikeshoven en Celine Marsé is in zijn plaats 
gestart om haar steentje bij te dragen en het team te 
versterken.  

Als commissie vergaderen wij ééns per twee 
weken met elkaar op maandagavond. Tijdens deze 
vergadering spreken wij met elkaar alle lopende 
zaken door. Daarnaast plannen wij ongeveer 
eens per kwartaal een langere sessie om ook in te 
kunnen zoomen op meer strategische vraagstukken. 
Afgelopen jaar zijn we vanwege corona ook met 
name bezig geweest met de vraag hoe we kinderen 
toch een lach kunnen bezorgen zonder een uitje. 

VRIJWILLIGERS
Ook dit jaar hebben wij als commissie Rotterdam 
helaas onze vrijwilligers niet zo vaak kunnen 
ontmoeten als gepland. Dit maakt wel des te meer 
dat wij heel blij zijn dat we nog steeds genoeg trouwe 
vrijwilligers hebben waar we op kunnen rekenen. 
Naast de vrijwilligers is er ook een 
activiteitencommissie die verantwoordelijk is 
voor het regelen en bedenken van de uitjes. Op 31 
december 2021 waren er naast het Rotterdamse 
bestuur, 5 leden van de activiteitencommissie en 30 
vrijwilligers betrokken. In het jaar 2021 is er 1 lid van 
de activiteitencommissie en zijn er 3 vrijwilligers 
gestopt. 

Ook is er 1 nieuw lid van de activiteitencommissie en 
1 vrijwilliger gestart en is een oud-bestuurslid alsnog 
actief gebleven als vrijwilliger. We zijn blij met de 
nieuwe leden en vrijwilligers die zich in willen zetten 
voor de kinderen in Rotterdam en we zijn dankbaar 
voor de lange tijd die vele andere vrijwilligers al actief 
betrokken zijn.

Met alle nieuwe vrijwilligers wordt er eerst een 
kort kennismakingsgesprek gevoerd om onder 
andere verwachtingen te bespreken. De commissie 
vraagt bijvoorbeeld van haar vrijwilligers een 
commitment om tenminste drie tot vier keer per jaar 
begeleider te zijn tijdens een uitje. Als het van beide 
kanten klikt, wordt een VOG aangevraagd en een 
vrijwilligersovereenkomst ondertekend. 

De groep vrijwilligers die meegaat met de uitjes en 
de vrijwilligers van de activiteitencommissie zijn 
diverse groepen van wat jongere en wat oudere 
personen. Deze mix van vrijwilligers is een leuke 
combinatie en zorgt voor een goede dynamiek in 
kennis en omgang met de kinderen. De uitjes worden 
normaalgesproken met de betrokken vrijwilligers 
gestart en afgesloten onder het genot van een hapje 
en een drankje om zo de dag voor te bereiden en te 
evalueren. Helaas zijn we afgelopen jaar niet zo vaak 
met elkaar op pad geweest als we hadden gewild. 
We hebben geprobeerd toch contact te houden met 
elkaar via update mails en wenskaarten. Daarnaast 
hebben vrijwilligers wel individueel geholpen met 
het rondbrengen van de actie pakketten bij gezinnen. 
Voor het nieuwe jaar kijken we ernaar uit om alle 
vrijwilligers weer in levenden lijve te ontmoeten en zo 
de betrokkenheid, het plezier, de kennis en interesse 
opnieuw te versterken en te vergroten!  

WERVING KINDEREN
Het jaar 2021 heeft veelal in het teken gestaan 
van cadeautjes in plaats van uitjes. Via de website 
met de nieuwe betaalde aanmeldtool, waarbij het 
nu mogelijk is om complete lijsten uit te draaien, 
hebben we behoorlijk wat nieuwe aanmeldingen 
kunnen verwerken. Daarbij merkten we dat met 
name de weggeefacties erg snel vol zaten en dat 
we daarmee ook echt elke keer nieuwe gezinnen 
hebben kunnen bereiken. Ook hebben we door de 
website snel kunnen schakelen. Bijvoorbeeld voor de 
kookworkshop die we door corona moesten cancelen 
hebben we snel gegevens van ouders kunnen 
uitvragen om op deze manier als alternatief een 
aantal kookboeken te verzenden. 

Om een impuls te geven aan de aanmeldingen 
hebben we in 2021 een aantal acties uitgezet. Zo is 
er een belronde geweest waarbij we contact hebben 
gezocht met ons bestaande netwerk. Dit heeft een 
aantal inzichten opgeleverd op de promotie, zoals het 
benadrukken van VOG-gecontroleerde vrijwilligers, 
omdat sommige ouders het toch spannend vinden 
hun kinderen mee te geven. Daarnaast hebben we 
ook weer een contact bij de voedselbank kunnen 
aanboren, met gelijk een stijging in aanmeldingen. 
Wel merkten we dat het moeilijk is echt een duidelijk 
beeld te krijgen van de voorkeuren van zowel de 
hulpinstaties als de ouders, want onze enquête heeft 
bijzonder weinig resultaten opgeleverd. 

Qua deelname zien we dat de fysieke uitjes echt weer 
hun draai moeten vinden. De eerste fysieke actie, 
spelletjes bij de kralingse plas, moest het doen met 
een minimale bezetting van zo’n 10 kinderen op 21 
aanmeldingen. We merkten dat sommige ouders last 
minute afzeggen omdat ze ziek zijn, autoproblemen 
hebben etc. We willen daarom kijken of het mogelijk 
is om samen te werken met ov-partijen om het 
makkelijker te maken om kinderen op te halen. Het 
uitje naar Corpus Leiden had ook te maken met 
weinig aanmeldingen, waarschijnlijk omdat het een 
educatief museum in een andere stad betrof. We 
zullen daarom voortaan kiezen voor uitjes dichter 
bij huis. Als laatste merken we dat bij de uitjes toch 
steevast een deel niet komt opdagen. We werken met 
een zwarte lijst, maar hebben nog niet structurele 
absentie gezien. Wel proberen we steeds beter 
aansluiting te zoeken. 

We kijken er in 2022 naar uit om weer flink wat 
fysieke uitjes te doen. Daarbij zijn we bezig met 
een uitvraag actie naar intern begeleiders op 
basisscholen, om zo ook onze uitjes daar te kunnen 
promoten. Zo hopen we een steeds grotere groep te 
kunnen aanspreken.

SPONSORING
Gedurende het jaar 2021 heeft Stichting Samen 
Lachen Rotterdam financiële bijdragen mogen 
ontvangen van in totaal 2 sponsoren. Dit betreft 
tweemaal een eenmalige bijdrage van in totaal 
€2.219.

UITJES/ACTIES
Januari  Lego spellen voor de voedselbank
Februari Tekenpakketten 
  (corona actie: 35 pakketjes)
Maart  Knutselsets 
  (corona actie: 35 pakketjes)
Juni  Schoolbekers en lunchtrommels   
  (corona actie: 35 pakketjes)
Juli  Oud Hollandse spellen Kralingse Bos
September De Speelfabriek
Oktober  Museum Corpus
November Kinderkookboeken 
  (corona actie: 12 pakketjes)
 Op de website zijn de verslagen van de meeste uitjes te vinden.

VOORUITBLIK
Vanwege alle coronamaatregelen en de beperkingen 
die deze met zich meebrengen, hebben we ervoor 
gekozen om voor de jaarplanning 2022 naast elk 
geplande uitje ook alvast een corona optie te 
bedenken. Dit zodat er een back up plan is wanneer 
een uitje vanwege beperkingen niet kan doorgaan 
en we op deze manier toch alsnog een lach op het 
gezicht van de kinderen kunnen bezorgen. 

Voor 2022 staan in ieder geval de volgende uitjes op 
de planning:
Januari  Tekenset + kleurplaat (corona actie)
Februari Circus Rotje Knor 
Maart  Jump XL
April  De Brandweer 
Mei  De Kinderkookworkshop
Juni  Plaswijckpark
September Bowlen
Oktober  Rondleiding bij Feyenoord
November  Het hiphop huis 
December Kerstcircus/theater 
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DE COMMISSIE BESTAAT PER EIND 2021 UIT:
Martijn Schaafsma voorzitter
Shanti Mohamed Jousuf penningmeester
Margot van der Klijn coördinator kinderen
René van Dam  coördinator uitjes
Stef Custers  coördinator vrijwilligers

UITJES
Vanwege de corona pandemie heeft er enkel in 
juli een uitje plaatsgevonden. Met 16 kinderen en 
7 vrijwilligers zijn we naar speeltuin De Splinter 
geweest. Als commissie Eindhoven zien we er naar uit 
om in 2022 weer meer uitjes te kunnen organiseren, 
zodra de omstandigheden dat toelaten.

Door het stilvallen van de uitjes valt ook een groot 
deel van de interactie met vrijwilligers, voedselbank, 
sponsoren en (ouders van) kinderen weg. Dit vereist 
aandacht wanneer we als commissie weer op gaan 
starten.
Juli:  Speeltuin De Splinter

VOORUITBLIK
We zijn verwachtingsvol over 2022. Zodra de 
omstandigheden dat toelaten hopen we wee uitjes te 
kunnen organiseren. Aandachtspunten zijn het weer 
opstarten van de organisatie, het aanhaken van de 
vrijwilligers en bereiken van de kinderen.

TOT MEI 2021  BESTOND DE COMMISSIE UIT: 
Jara van Lieshout voorzitter
Noëlle Beute  coördinator ouders/
   aanmeldingen
Wibien Scheltema coördinator vrijwilligers
Pieternel Siderius coördinator activiteiten
Cyriaan Teunissen fundraiser/penningmeester  

VANAF MEI 2021 BESTAAT DE COMMISSIE UIT: 
Wibien Scheltema voorzitter
Pieternel Siderius vice-voorzitter
Alexandra Osinga coördinator ouders/  
   aanmeldingen
Mees Bruins  coördinator vrijwilligers
Luuk Dreijer  coördinator activiteiten 
Cyriaan Teunissen fundraiser/penningsmeester

Sinds eind december heeft de commissie een nieuwe 
functie toegevoegd, namelijk coördinator social 
media. Deze functie wordt bekleed door Emmeline 
Urlus. Zij zal zich bezighouden met de sociale-
mediakanalen. 

De commissie Groningen komt maandelijks bij elkaar 
om te vergaderen over de volgende uitjes, het contact 
met de voedselbank, het binnenhalen van vrijwilligers 
en het ophalen van sponsorgeld. Daarnaast hebben 
ze wekelijks contact met elkaar.  

VRIJWILLIGERS
Ook dit jaar hebben weer veel enthousiaste 
studenten zich aangemeld als vrijwilliger voor onze 
uitjes. Vaak lagen de aanmeldingen veel hoger dan 
het daadwerkelijk nodige aantal. Dit vonden wij erg 
leuk om te zien. Er is momenteel geen sprake van een 
vast vrijwilligersbestand. De commissie is hier wel 
mee bezig maar door de weinige uitjes door corona 
en de hoge hoeveelheid aanmeldingen, was dit eerder 

niet nodig geweest. De studenten die meegaan als 
vrijwilliger komen met name uit eigen netwerk. 

WERVING KINDEREN
De werving van de kinderen gebeurt veelal via 
de voedselbank. De stad Groningen heeft één 
voedselbank. Iedere maand wordt er een mail voor 
het betreffende uitje gestuurd naar het bestaande 
mailbestand met ouders. Dit bestand bestaat uit 
ouders van kinderen die eerder mee zijn geweest op 
een van de uitjes of die zich hebben ingeschreven 
om op de hoogte gehouden te worden. Verder wordt 
er eens per paar maanden een flyer opgehangen 
op de voedselbank met de aankomende uitjes en 
onze contactgegevens zodat ouders zich kunnen 
aanmelden via de mail. 

SPONSORING
Sponsoring gebeurt zowel in natura als in donatie. 
Sponsoring in natura gebeurt bijvoorbeeld door 
het gratis verlenen van toegangsbewijzen of 
het geven van korting. Tevens zijn er studie -en 
studentenverenigingen maar ook bedrijven die een 
donatie doen of zelf mee gaan als vrijwilliger.   

UITJES 2020
Februari Actie met Lions club
Maart   Geen uitje door COVID  
April  Schoolspullen actie  
Mei  Fietsenmaker actie
Juni  Geen uitje door COVID
Juli  Geen uitje door COVID
Augustus Geen uitje door COVID
September Geen uitje door COVID
Oktober Bowlen
November  Zeehonden opvang Pieterburen
December Tekenwedstrijd
Op de website zijn de verslagen van de meeste uitjes te vinden.
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VOORUITBLIK
Ook dit jaar heeft corona helaas weer invloed 
gehad op de hoeveelheid uitjes die er georganiseerd 
konden worden. We kijken uit naar het 
aankomende jaar en hebben zin in de geplande 
uitjes. Afgelopen jaar hebben we contact gelegd 
met verschillende basisscholen. We hebben voor 
hen toen de schoolspullen actie en fietsenmaker 
actie georganiseerd. Aankomend jaar zijn we van 
plan deze lijn door te zetten en vanuit de scholen 
ook kinderen te werven. De aanmeldingen zijn 
een punt waar we meer aandacht aan gaan 

besteden. We hebben gemerkt dat het afgelopen 
jaar het aantal aanmeldingen lager lag dan 
hiervoor. Hier zien wij ruimte voor verbetering. 
Verder hebben wij leuke samenwerkingen gehad 
met verschillende goede doelen commissies van 
studie- en studentenverenigingen, waaronder 
de tekeningenactie waarbij de prijzen volledig 
werden gesponsord door stichting VIA. Ook deze 
samenwerkingen willen wij doorzetten en waar 
kan verder uitbreiden. Tot slot heeft het bestuur 
een nieuwe functie toegevoegd. Deze wordt het 
aankomende jaar verder uitgedacht. 

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 resultaatbepaling

ALGEMEEN
De grondslagen die worden toegepast voor 
de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische 
kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de toekomstige 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 waarschijnlijk 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-verliesrekening 
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 vermindering van 
het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermindering van een actief of een vermeerdering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan 
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of 
alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of 
verplichting 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 
commissie zich oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 

Toelichting 
jaarrekening 
2020 

Relatie met de stichting en voornaamste activiteiten
De stichting Samen Lachen, statutair gevestigd te Amsterdam, is een stichting die uitjes organiseert 
voor kinderen waar thuis weinig geld is in de regio’s van de betreffende commissies. De stichting 
Samen Lachen bestaat uit zes commissies voor de regio’s Amsterdam, Utrecht, Den Haag, 
Rotterdam, Eindhoven en Groningen.
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toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten 
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen 
en onderliggende veronderstellingen 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 inbaarheid 
van de vorderingen.

EIGEN VERMOGEN
Financiële instrumenten die de juridische vorm 
hebben van eigenvermogensinstrumenten 
worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. 
Uitkeringen aan houders van deze instrumenten 
worden in mindering van het eigen vermogen 
gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband 
houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de 
winst. 

Financiële instrumenten die de juridische vorm 
hebben van een financiële verplichting worden 
gepresenteerd onder het vreemd vermogen. Rente, 
dividenden, baten en lasten met betrekking tot 
deze financiële instrumenten worden in de winst-
en-verliesrekening verantwoord als kosten of 
opbrengsten.

OPBRENGST VERANTWOORDING
De stichting rekent de opbrengst van fondsenwerving 
tot de netto-omzet wanneer alle belangrijke rechten 
op economische 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
Belastingen over het resultaat
De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting 
en BTW.

ONVERDEELD RESULTAAT
Het commissie 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 vennootschapsbelasting 
en BTW.

PERSONEELSBESTAND
Gedurende het boekjaar 2020 had de stichting geen 
werknemers in dienst. Alle activiteiten zijn verricht op 
vrijwillige basis door het commissie, de commissies 
en diverse vrijwilligers.

CONTROLEPLICHT
Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 7 van Boek 
2 BW) is de stichting niet controleplichtig om 
welke reden geen accountantscontrole heeft 
plaatsgevonden.

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 jaarrekening 2019 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 
vooruitblik het geconsolideerde jaarverslag vanaf 
pagina 2.

GECONSOLIDEERDE 
WINST- EN VERLIESREKENING

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 
31 DECEMBER (VÓÓR RESULTAATBESTEMMING)

2021 2020 2019 2018 2017

brutomarge 54.648 105.966 67.874 34.012 37.585

algemene beheerskosten 41.700 77.570 45.655 44.657 46.771

bedrijfsresultaat 12.948  28.396 22.219 (9.745) (9.187)

resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor 
belastingen 12.948 28.396 22.219 (9.745) (9.187)

belastingen over gewone bedrijfsvoering 0 0 0 0 0

resultaat na belastingen 12.948 28.396 22.219 (9.745) (9.187)

2021 2020 2019 2018 2017

VLOTTENDE ACTIVIA

vorderingen en overlopende activia 259 0 0 0 812

liquide middelen 145.034 129.450 110.512 87.402 97.364

145.293 129.450 110.512 87.402 98.176

EIGEN VERMOGEN

overige reserves 138.017 109.621 87.402 97.147 106.334

resultaat boekjaar 12.948 28.396 22.219 (9.745) (9.187)

150.964 138.017 109.621 87.402 97.147

kortlopende schulden en overlopende passiva 57 494 891 0 1.030

151.021 138.510 110.512 87.402 98.177
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LIQUIDE MIDDELEN

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

2021 2020 2019 2018 2017

Amsterdam 18.605 17.863 7.882 11.298 20.621

Den Haag 21.177 19.546 10.850 1.686 4.448

Eindhoven 38.985 39.644 41.086 31.852 24.932

Groningen 27.728 13.432 2.954 (3.137) (1.885)

Rotterdam 27.313 32.244 32.109 29.810 32.547

Utrecht 12.794 9.231 9.906 10.858 12.289

Landelijke Commissie (1.568) (2.510) 5.721 5.036 4.385

145.034 129.450 110.512 87.402 97.364

2021 2020 2019 2018 2017

Amsterdam 0 0

Den Haag

Eindhoven 812

Groningen

Rotterdam

Utrecht

Landelijke Commissie 259 

259 0 0 0 812

1

2 BRUTO MARGE

Onder de overige reserves zijn opgenomen de 
resultaten van voorgaande boekjaren 2021 2020 2019 2018 2017

Amsterdam 20.728 7.882 11.298 20.180 26.783

Den Haag 19.546 10.850 1.686 4.448 8.532

Eindhoven 39.644 41.086 31.852 25.745 19.889

Groningen 19.160 2.957 (3.137) (1.885) 0

Rotterdam 32.244 31.602 29.810 31.986 32.113

Utrecht 9.231 9.522 10.858 12.289 14.929

Landelijke Commissie (2.536) 5.721 5.036 4.385 4.088

138.017 109.621 87.402 97.147 106.334

EIGEN VERMOGEN

2021 2020 2019 2018 2017

Amsterdam giften 5.037 40.878 2.479 1.143 5.705

Den Haag giften 16.857 32.444 11.972 1.718 0

Eindhoven giften 250 1.400 20.043 16.053 12.136

Groningen giften 17.607 17.607 9.364 0 0

Rotterdam giften 2.339 7.358 17.223 10.909 11.215

Utrecht giften 6.739 4.763 3.185 2.266 4.458

Landelijke Commissie giften 5.818 1.500 3.556 2.600 3.591

Landelijke Commissie ontvangen rente 1 16 53 223 480

54.648 105.966 67.874 34.912 37.585

3

4
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ALGEMENE BEHEERSKOSTEN

2021 2020 2019 2018 2017

Amsterdam kosten uitjes 5.945 27.740 4.951 8.730 9.837

Amsterdam overige kosten 1.215 292 944 1.295 2.472

Den Haag kosten uitjes 14.387 22.778 2.254 3.296 3.236

Den Haag overige kosten 840 969 554 1.184 847

Eindhoven kosten uitjes 158 2.275 9.608 8.422 4.263

Eindhoven overige kosten 750 568 1.201 1.524 2.017

Groningen kosten uitjes 2.051 720 2.562 847 616

Groningen overige kosten 1.260 684 708 405 1.270

Rotterdam kosten uitjes 6.451 5.934 11.906 7.803 6.643

Rotterdam overige kosten 876 782 3.524 5.281 4.699

Utrecht kosten uitjes 1.838 801 3.651 2.538 4.625

Utrecht overige kosten 1.337 4.254 870 1.159 2.473

Landelijke Commissie overige kosten 4.592 9.773 2.923 2.173 3.773

41.700 77.570 45.655 44.657 46.771

5


