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Geconsolideerde jaarverslag
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. De stichting Laat Ze Maar Lachen is vanaf 2012 actief in de vier grote steden van
Nederland en heeft commissies in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.
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 juiste
doelgroep kinderen meegaat op de uitjes.
De stichting draait volledig op sponsoring en vrijwilligers. In ieder stad is de commissie
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. Ieder 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.

Bestuur
Op 9 juli 2012 is de eerste landelijke bestuursvergadering gehouden in Den Haag. Tijdens deze
vergadering is het landelijke bestuur vastgesteld als zijnde twee afgevaardigden per stad met
daarbij de voorkeur tussen de combinatie voorzitter en penningmeester.
Het landelijke bestuur bestaat per einde boekjaar uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Susan van Hees, voorzitter
Maartje Burghgraef, secretaris
Gerrie de Vries, penningmeester
Natali Salvaggio, lid
Floor Burghgraef, lid
Ilse Wolf, lid
Lisanne van Eck, lid
Sharon Eendragt, lid

In 2012 hebben er drie landelijke vergadering plaatsgevonden. De belangrijkste besproken
punten zijn de oprichting van het landelijke bestuur, afspraken over het Huishoudelijke
Reglement, het jaarverslag, de bankrekeningen, ervaringen over de uitjes en de vrijwilligers en
de communicatie.
De commissies hebben ieder een eigen vergaderschema.
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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 2012 bestaat
de commissie van Laat Ze Maar Lachen Amsterdam uit:
•
•
•
•
•
•
•

Susan van Hees, voorzitter
Natali Salvaggio, penningmeester
Noor van Genugten, lid (coördinatie vrijwilligers en activiteiten)
Matthias Doorn, lid (coördinatie activiteiten)
Fleur Baarspul, lid (coördinatie activiteiten)
Koen Goossen, lid (coördinatie activiteiten)
Chantal ten Have, lid (coördinatie activiteiten)

De commissie Amsterdam heeft in 2012 vier keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen
tijdens de vergaderingen waren onder andere de binding en opkomst van vrijwilligers,
benefietconcert en andere activiteiten ten behoeve van sponsoring of de binding van
vrijwilligers, de werving bij de Voedselbanken, organisatie en planning van de uitjes, financiën,
communicatie en de voortgang in andere steden.

Utrecht
De commissie Laat Ze Maar Lachen Utrecht bestaat in 2012 uit:
•
•
•
•
•
•
•

Maartje Burghgraef, voorzitter
Gerrie de Vries, penningmeester
Eva de Vroome, lid (coördinatie vrijwilligers en activiteiten)
Marloes Dijkzeul, lid (coördinatie activiteiten)
Marianne de Schutter, lid (coördinatie activiteiten)
Mieke Veeninga, lid (coördinatie activiteiten) begin 2012
Suzanne van de Ven, lid (coördinatie activiteiten) vanaf eind 2012

De commissie Utrecht is in 2012 elke 6 tot 8 weken bij elkaar gekomen om te vergaderen. De
agenda voor deze vergaderingen had deels een vaste invulling en werd daarnaast aangevuld met
incidentele, al dan niet actuele bespreek/beslispunten. Zaken die vast aan de orde zijn gekomen
op vergaderingen van de commissie Laat Ze Maar Lachen Utrecht zijn de planning en de
terugkoppeling van de uitjes. Ook de financiële stand van zaken en manieren om
sponsorgelden/activiteiten waren
regelmatig terugkerende
onderwerpen
op
de
commissievergaderingen in 2012.
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Den Haag
De commissie Den Haag bestaat uit:
•
•
•
•

Floor Burghgraef, voorzitter
Suzanne Schoenmaker, penningmeester
Nienke Streng, secretaris
Ilse Wolf, lid (commissaris extern)

Rotterdam
Op 22 mei 2012 is de eerste vergadering van de commissie Rotterdam gehouden en is de
commissie gevormd.
De commissie Rotterdam bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

Lisanne van Eck, voorzitter
Martin Selsig, lid (vice-voorzitter en coördinatie werving en sponsoring)
Robert de Vette, secretaris
Sharon Eendragt, penningmeester
Anne Everts, lid (coördinatie vrijwilligers)
Eline Lagendijk, lid (coördinatie activiteiten)
Robert Anemaet, lid (communicatie)

De commissie Rotterdam heeft in 2012 zeven keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen
tijdens de vergaderingen waren onder andere de werving bij de Voedselbanken, de
terugkoppeling van de uitjes, de planning van de uitjes, de status van het eerstvolgende uitje,
sponsoring, financiën en communicatie.

Vrijwilligers
Stichting Laat Ze Maar Lachen werkt alleen met vrijwilligers en heeft per commissie een
bestand van vrijwilligers die worden ingezet voor de werving en begeleiding van de uitjes. Voor
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. De vrijwilligers
tekenen geen verklaring van goed gedrag maar geweld of misbruik is een belangrijk
aandachtspunt voor alle vrijwilligers en zeker voor de commissies.

Amsterdam
De commissie Amsterdam kan steunen op een gemiddeld en gevarieerd vrijwilligersbestand
(mannen en vrouwen). De vrijwilligers zijn geworven via vrienden, bekenden en collega’s van
vrijwilligers maar ook spontane aanmeldingen via de website. Bij het toelaten van een
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vrijwilliger tot het bestand van Laat Ze Maar Lachen Amsterdam wordt een intakegesprek
gehouden.
Per 31 december 2012 heeft Laat Ze Maar Lachen Amsterdam ongeveer dertig 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
zeker welkom. Amsterdam heeft sinds een aantal jaar een vaste kern vrijwilligers en een
flexibele schil daaromheen. De toewijding van de vrijwilligers in de flexibele schil en de
aanmelding voor de uitjes blijft wel een aandachtspunt. De werving van kinderen bij de
Voedselbanken is ook een aandachtspunt voor de commissie. De uitgifte is niet van alle
Voedselbanken op een tijdstip dat de werkende vrijwilligers kunnen. Zo hebben kinderen van
een aantal Voedselbanken minder vaak de mogelijkheid om mee te gaan op een uitje.

Utrecht
Voor het begeleiden van de uitjes, steunt de commissie Laat Ze Maar Lachen Utrecht op haar
Utrechtse vrijwilligersgroep. Deze groep bestond in 2012 uit zo’n twintig vrijwilligers. Veruit
de meeste vrijwilligers waren al voor 2012 betrokken bij de stichting. Van enkele vrijwilligers
hebben we dit jaar, om uiteenlopende redenen, afscheid genomen. Via bekenden en via de
website van Laat Ze Maar Lachen, hebben zich dit jaar een aantal nieuwe vrijwilligers
aangemeld. Wanneer een nieuwe vrijwilliger zich aanmeldt, wordt er, al dan niet formeel een
intakegesprek met deze persoon gevoerd door iemand van de commissie Laat Ze Maar Lachen
Utrecht. Daarna gaat hij/zijn mee op een uitje om te kijken of het is wat hij/zij verwachte. Na
het uitje kunnen de nieuwe vrijwilliger en de commissie Laat Ze Maar Lachen Utrecht besluiten
om al dan niet met de samenwerking verder te gaan.
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij, mede om binding te houden met de stichting,
minimaal 4 keer per jaar mee gaan als activiteitenbegeleider op een uitje. In 2012 hebben
vrijwel alle vrijwilligers aan deze verwachting voldaan. Naast het begeleiden 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. In 2012 is aan de aanwezigheid van alle vrijwilligers bij deze evaluatie
extra aandacht besteed door de commissie, omdat deze evaluatie als zeer waardevol wordt
gezien.

Den Haag
De commissie Den Haag heeft een vaste kern van een tiental vrijwilligers. Deze ondersteunen
de commissie met het organiseren van de uitjes alsmede het werven van de kinderen en
begeleiding tijdens de uitjes.

Rotterdam
De commissie Rotterdam kan steunen op een groot vrijwilligersbestand. De vrijwilligers zijn in
eerste instantie geworven via vrienden, bekenden en collega's van de trainees. Ook via via
(bekenden van vrijwilligers) hebben zich mensen aangemeld. Bij het toelaten van een

6

Stichting Laat Ze Maar Lachen

vrijwilliger tot het bestand van Laat Ze Maar Lachen Rotterdam kan een intakegesprek worden
gehouden.
Per 31 december 2012 heeft Laat Ze Maar Lachen Rotterdam ongeveer zeventig vrijwilligers.
Voor de organisatie van uitjes en het begeleiden van de kinderen tijdens de uitjes heeft de
Rotterdamse commissie voldoende vrijwilligers in haar bestand. De werving van kinderen bij de
Voedselbanken is een aandachtspunt voor de commissie. Werving vindt plaats op werkdagen bij
verschillende Voedselbanken. Het blijkt lastig om hiervoor telkens vrijwilligers te vinden.

Voedselbanken
Zonder kinderen geen uitjes! De kinderen worden primair geworven via de Voedselbanken,
maar ook via instellingen voor crisisopvang of jeugdhulpverlening. Ieder commissie kiest hierin
haar eigen aanpak. Doelstelling is kinderen met een thuissituatie die een dagje uit niet of weinig
mogelijk maakt. Dit kan zijn door weinig geld of andere problemen.

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 de
uitgiftemomenten beperkt commissie Amsterdam zich meestal tot twee Voedselbanken, Oost en
West (De Baarsjes).

Utrecht
Utrecht telt zes Voedselbanken, te weten in de wijken Lunetten, Kanaleneiland, Utrecht-Oost,
Rivierenwijk, Lombok en Overvecht. Het streven is om de kinderen van alle Voedselbanken te
bereiken bij het werven van kinderen voor onze uitjes. Per uitje wordt er door de
activiteitencoördinator geïnventariseerd, wie van de vrijwilligers op welk moment beschikbaar
is om naar de voedselbank te gaan. Bij voorkeur gebeurt dit bezoeken van de Voedselbanken in
tweetallen en twee weken voor een uitje. De vrijwilligers spreken de ouders en kinderen aan en
leggen ze uit wat Laat Ze Maar Lachen is en welk uitje er op het programma staat. De kinderen
kunnen ter plaatse aangemeld worden voor het eerstvolgende uitje. Voorafgaand aan een bezoek
aan de voedselbank wordt er door de vrijwilligers contact opgenomen met de
voedselbankcoördinator om te vragen of ze het goed vinden dat we langskomen.
De voedselbank in Overvecht wil niet dat we ter plaatse actief kinderen komen werven voor
uitjes. Dit in verband met de privacy van de bezoekers van de voedselbank. Deze voedselbank
wordt incidenteel per email of telefoon benaderd. In 2012 blijkt echter dat er zelden kinderen
van deze voedselbank bij de uitjes aanwezig zijn.
Bij de andere vijf Voedselbanken zijn we altijd welkom. Het is in 2012 niet voor alle uitjes
gelukt om alle Voedselbanken te bezoeken. De uitgiftetijden verschillen per voedselbank maar
zijn, met uitzondering van Utrecht-Oost, altijd tijdens kantooruren. Hierdoor is het soms lastig
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om vrijwilligers te vinden die op de uitgifte tijden beschikbaar zijn. Wanneer voor een uitje een
voedselbank niet bezocht is, proberen we dit op te lossen door de kinderen van de betreffende
voedselbank telefonisch te benaderen.
Naast het werven bij de Voedselbanken is er in 2012 voor ieder uitje contact opgenomen met de
crisisopvang en huize Agnes in Utrecht. Dit gebeurt per email of telefonisch.
Wanneer alle Voedselbanken bezocht zijn wordt er een lijst gemaakt van alle kinderen die zich
aangemeld hebben. Een paar dagen voor het uitje worden de ouders van deze kinderen door de
vrijwilligers gebeld om te verifiëren of de kinderen nog steeds mee gaan en of ze alle informatie
(starttijd, locatie etc.) hebben.

Den Haag
De commissie Den Haag heeft twee vaste Voedselbank-uitgiftepunten waar zij kinderen werft.
Er zijn goede samenwerkingsverbanden met het uitgiftepunt in de Morgensterkerk in de wijk
Eskamp en de Oase in de wijk Laak.

Rotterdam
De werving van kinderen voor de uitjes gebeurt persoonlijk door vrijwilligers bij het
uitgiftemoment van telkens twee Rotterdamse 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. Rotterdam heeft verspreid over de stad 32
Voedselbanken. De commissie Rotterdam heeft besloten voorlopig hieruit enkele
Voedselbanken te selecteren waar geworven zal worden. De Voedselbanken zijn geselecteerd
op basis van de hoeveelheid gezinnen met kinderen die voor uitjes in aanmerking komen, die bij
de betreffende Voedselbank staan ingeschreven. Ook heeft de commissie gekeken naar de
uitgiftetijd bij de Voedselbanken. Bij de Voedselbanken waar binnen een korte tijd veel
gezinnen hun voedselpakket kunnen halen, kunnen ook met een beperkte inspanning door
vrijwilligers van Laat Ze Maar Lachen veel kinderen worden geworven. Voorlopig werft Laat
Ze Maar Lachen Rotterdam kinderen bij de Voedselbanken Vreewijk, Delfshaven, Prins
Alexander, Ommoord en Charlois. De commissie heeft besloten om bij enkele Voedselbanken
te werven om zo een band op te bouwen met de ouders.

Sponsoring
Stichting Laat Ze Maar Lachen is volledig afhankelijk van sponsoring in geld of natura.
Doelstelling is om 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
bedrijven. Iedere commissie is zelf verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven. Bij
aanvraag van landelijke subsidies/fondsen e.d. in overleg met het bestuur.

Amsterdam
Sponsoring door bedrijven gebeurt grotendeels in natura, bijvoorbeeld doordat gratis
toegangsbewijzen worden verstrekt of doordat een lunch ter beschikking wordt gesteld.
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Financiële middelen zijn verder verkregen door sponsorbijdragen uit voorgaande jaren en
enkele nieuwe sponsorinkomsten.

Utrecht
Een substantieel deel van de sponsoring die we in 2012 ontvingen bestaat uit sponsoring in
natura. Zo hebben we gratis entree of korting gekregen bij een groot aantal locaties, waaronder
Nemo, Universiteitsmuseum, Almata (via Kiwanis) theater Houten, Kidzcity, Beeld & Geluid,
Fanwork (musical Anastasia) en het dierenpark Amersfoort.
In 2012 is sponsoring in geld ontvangen van in totaal €3173,47. Hiervan is €445 door
particulieren en €785,- door bedrijven gedoneerd. De Soroptimisten Utrecht-Nedersticht hebben
een gulle donatie gedaan van €300,-. Net als in 2011 heeft de commissie Laat Ze Maar Lachen
Utrecht in 2012 boeken verkocht op een rommelmarkt in Amersfoort. Daarmee heeft ze €144,75
opgehaald voor de stichting. Ook is er door middel van een gesponsord fietsweekend €330
gedoneerd door de dames van het bedrijf Haygroup.
Een bijzondere vermelding verdienen de kinderen van basisschool de Spits, die met een
paasmarkt, door het verkopen van al dan niet zelfgemaakte spullen en lekkernijen €1168,72 aan
Stichting Laat Ze Maar Lachen konden doneren.

Den Haag
De commissie van Laat ze maar lachen Den Haag heeft veel gebruik gemaakt van giften uit haar
eigen net werk. Ook de Soroptimisten, een vrouwen netwerk organisatie, heeft ons geholpen
met een donatie. Daarnaast heeft een lokale onderneming in samenwerking met Laat ze maar
lachen Den Haag een uitje georganiseerd volledig gefinancierd door hen en samen met Laat ze
maar lachen begeleid.

Rotterdam
Sponsoring door bedrijven gebeurt grotendeels in natura, bijvoorbeeld doordat gratis
toegangsbewijzen worden verstrekt of doordat een lunch ter beschikking wordt gesteld.
DeltaPORT Donatiefonds heeft aan Laat Ze Maar Lachen Rotterdam een bedrag van € 3.000
gedoneerd. Deze donatie is op declaratiebasis: gemaakte kosten kunnen bij het Donatiefonds
achteraf worden gedeclareerd. Voorwaarde voor donatie is dat uitjes worden georganiseerd voor
kinderen die woonachtig zijn in de aandachtsgebieden voor het DeltaPORT Donatiefonds
Delfshaven en Feyenoord. Hiermee is rekening gehouden in de selectie van Voedselbanken
voor de werving. Tot op heden is slechts een deel van deze donatie gebruikt. De commissie
Rotterdam heeft bij het DeltaPORT Donatiefonds een verzoek tot verlenging gedaan en
verkregen, zodat in 2013 van de donatie ook nog gebruik kan worden gemaakt.
Financiële middelen zijn verder verkregen doordat de trainees van groep 13 een veiling hebben
gehouden en de opbrengsten aan Laat Ze Maar Lachen Rotterdam ter beschikking hebben
gesteld. Ook heeft een medewerkster van de Rabobank Rotterdam € 1.000 gedoneerd. Zij is
winnaar geworden van een wedstrijd bij haar werkgever Rabobank, waarna zij € 1.000 mocht
doneren aan een door haar gekozen goed doel, in dit geval Laat Ze Maar Lachen Rotterdam.
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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 6 uitjes per jaar georganiseerd (dit geldt niet voor steden de opstartende fase).
Hoeveel kinderen er 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.

Amsterdam
Januari: De Ontdekhoek
Februari: Kindertheater de Toverknol
Maart: Artis
April: Race Planet for kids
Mei: Scheepvaartmuseum
Juni: Kinderkookcafe Vondelpark
Augustus: Beekse Bergen
September: Apenheul
Oktober: Klimmuur
November: Sinterklaas + poppentheater
December: Nemo en Movenpick
De verslagen van de uitjes zijn terug te vinden op de website www.laatzemaarlachen.com.

Utrecht
Januari: Theater ‘Aan de slinger’ in Houten
Januari: Nemo
Maart: Universiteitsmuseum
April: Kidzcity
Juni: Naar Almata in Den Dolder
Juli: Beeld en Geluid
Augustus: dierenpark Amersfoort
September: Griftpark
Oktober: Anastasia
December: McDonalds en de bioscoop
De verslagen van de uitjes zijn terug te vinden op de website www.laatzemaarlachen.com.
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Den Haag
Februari: Schaatsen
Maart: Omiversum
Juni: Communicatie museum
Juli: Vuurtoren
September: ADO Den Haag
December: Circus workshop
De verslagen van de uitjes zijn terug te vinden op de website www.laatzemaarlachen.com.

Rotterdam
Maart: Blijdorp
April: Railz Miniworld
Mei: Shell Eco Marathon
Augustus: Zuiderpark
September: Wereldhavendagen
Oktober: West-Kruiskadebelevenis
November: Pizza en pasta en film in 3D
December: Kerstcircus
De verslagen van de uitjes zijn terug te vinden op de website www.laatzemaarlachen.com.

Communicatie
De stichting Laat Ze Maar Lachen beschikt over verschillende communicatiemiddelen die op
een eenduidige en effectieve manier worden ingezet. De doelgroepen voor communicatie zijn
vrijwilligers, kinderen, 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 staat open voor
alle doelgroepen en is ook leesbaar zijn voor alle doelgroepen. De website geeft algemene
informatie over de stichting, de steden, de uitjes, sponsoring en 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. De website wordt technisch en
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inhoudelijk (homepage en pagina’s) centraal beheerd. Naast de website kan kiezen een aantal
commissies voor een Facebookpagina om contacten met vrijwilligers te houden.

Vooruitblik
Stichting Laat Ze Maar Lachen wil in 2013 verder uitbreiden naar meer steden in Nederland.
Maastricht en Eindhoven zijn begonnen aan de opstart en hopen in 2013 een eerste uitje te
organiseren. Om verder te kunnen blijven groeien is een solide basis en een professionele
organisatie nodig. Hieronder vallen een Huishoudelijk Reglement met werkafspraken en een
jaarverslag met daarin de verantwoording. Om de voortgang (financieel en inhoudelijk) te
kunnen bewaken op landelijk niveau en binnen de commissies, ideeën uit te wisselen en
uitdagingen te bespreken komt het landelijk bestuur een aantal keer per jaar bij elkaar.
Tussendoor is telefonisch of mailcontact waar nodig.
Met de groei van de stichting worden sponsoring, public relations en communicatie steeds
belangrijker voor het gezicht naar buiten. Een vernieuwde kijk op deze kant van de stichting
helpt in het verbinden van nieuwe sponsoren, vrijwilligers en mogelijkheden om uitjes te
organiseren. De bestaande website en mogelijk een ambassadeur kunnen hierin bijdragen.

Amsterdam
Laat Ze Maar Lachen Amsterdam heeft voor de eerste helft van 2013 een planning voor uitjes
gemaakt.
Uitstapjes in 2013 (eventuele wijzigingen voorbehouden):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 januari: Tun Fun
23 februari: Tekenfilm maken in Studio K
23 maart: Circus Elleboog
20 april: Tropenmuseum
25 mei: Kindertheater de Toverknol en speeltuin
22 juni: Avifauna samen met de Bank Mendes Gans
In juli vooralsnog geen uitje vanwege de zomervakantie
Augustus: pretpark
Oktober: Disney Live! en Naturalis met de Rotary Amsterdam Noord
November: Sinterklaas

Uitjes en vrijwilligers in 2013
Om meer vrijwilligers tijdig beschikbaar te hebben voor de uitjes en om te zorgen voor meer
vrijwilligers voor het werven van de minderen wordt hier in 2013 speciaal aandacht aan besteed
door de commissie. De mogelijkheid van (maatschappelijke) stages wordt onderzoek om extra
vrijwilligers (tijdelijk) te verbinden aan de stichting.
Sponsors in 2013
Laat Ze Maar Lachen 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 het
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Movenpick hotel, NEMO, Lionsclub Gijsbrecht van Aemstel. Een aantal organisaties dat
afgelopen jaar al een uitje heeft georganiseerd en gesponsord heeft aangegeven ook dit jaar weer
te mogen worden benaderd. We zoeken uiteraard nog meer van deze enthousiaste ondernemers
die onze stichting willen steunen!

Utrecht
Uitstapjes in 1e helft 2013 (eventuele wijzigingen voorbehouden):
De uitjes voor de eerste helft van 2013 zijn reeds gepland. Ook staat er in 2013 een
samenwerking met Stichting ’t Sticht op het programma, waarmee 3 achtereenvolgende uitjes
georganiseerd worden.
De uitjes in de eerste helft van 2013 zijn:
•
•
•
•
•

27 januari: Djembé les en Afrikaanse masker maken
3 maart: NEMO in Amsterdam
13 april: Sport en Spelmiddag (i.s.m. Stichting ’t Sticht)
4 mei: Theaterdag (i.s.m. Stichting ’t Sticht)
1 juni: Efteling (i.s.m. Stichting ’t Sticht)

Sponsoring in 2013
Naast het organiseren van uitjes zal in 2013 door de commissie Laat Ze Maar Lachen Utrecht
aandacht worden besteed aan het werven van fondsen en andere sponsoring.
Werven van kinderen in 2013
Het niet op komen dagen van kinderen die zich wel voor een uitje hebben aangemeld blijft een
lastig gegeven. Voor sommige uitjes is het van belang dat we van tevoren weten hoeveel
kinderen er aanwezig zullen zijn, bijvoorbeeld in verband met het aanschaffen van
toegangskaarten, het aantal vrijwilligers dat nodig is voor een uitje, of het inkopen voor de
lunch. In 2013 zal Laat Ze Maar Lachen Utrecht daarom extra aandacht besteden aan het
inzichtelijk maken van de aanmeldingen en uiteindelijke opkomst van de kinderen op een uitje.
Wanneer deze gegevens inzichtelijk zijn gemaakt zal worden bezien of het mogelijk is de ‘noshow’ terug te dringen of beter te voorspellen.

Den Haag
Uitstapjes in 1e helft 2013 (eventuele wijzigingen voorbehouden):
•
•
•

23 februari: Schaatsclinic i.s.m. de Soroptimisten
27 april: Madurodam i.s.m. de soroptimisten
Juni: Uitje waarbij we lekker actief & buiten zullen zijn

Laat ze maar lachen Den Haag heeft voor 2013 een drietal doelen:
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•

•
•

Werven van kinderen bij verschillende Voedselbanken. Graag willen wij een 3 tot 4 tal
verschillende Voedselbanken als partner hebben zodat geheel Den Haag in contact kan
komen met Laat ze maar lachen.
Het aanschrijven en binnenhalen van fondsen. Fonds 1818 alsmede het Rabobank
Stimuleringsfonds zullen worden aangeschreven.
Het uitbreiden van haar vrijwilligersbestand. Het streven is om over een vaste kern van
zo’n 15-20 vrijwilligers te beschikken. Hierbij zullen ook uitjes-coördinatoren worden
aangesteld, een taak welke in 2012 voornamelijk bij de commissie lag.

Rotterdam
Laat Ze Maar Lachen Rotterdam heeft voor de eerste helft van 2013 een planning voor uitjes
gemaakt. Bij de planning is tevens bedacht bij welke Voedselbanken zal worden geworven (dit
mede met het oog op mogelijkheid tot declaratie bij het DeltaPORT Declaratiefonds).
Uitstapjes in 1e helft 2013 (eventuele wijzigingen voorbehouden):
•
•
•
•
•
•

19 januari: S.S. Rotterdam en theater Walhalla
30 maart: Euromast en pannenkoekenboot
27 april: HiphopHuis
25 mei: uitje bij een sportvereniging
22 juni: uitje in samenwerking met Deloitte (wordt nog nader ingevuld)
in juli geen uitje vanwege zomervakantie

Werving in 2013
In 2013 besteedt de commissie Rotterdam in het bijzonder aandacht aan de werving van
kinderen voor uitstapjes bij de Voedselbanken. Gezocht wordt naar vrijwilligers die op
weekdagen beschikbaar zijn en die specifiek bij de werving bij de Voedselbanken ingezet
kunnen worden. Ook wordt aansluiting gezocht bij sociale projecten bij bedrijven en instanties
(zoals de gemeente Rotterdam), waarvan de medewerkers wellicht voor werving bij de
Voedselbanken kunnen worden ingeschakeld.
Terugdringen 'no show' in 2013
Om de hoge 'no show' terug te dringen onderzoekt de commissie mogelijkheden om reizen van
en naar de uitjes (bijvoorbeeld vanaf de Voedselbanken) te laten sponsoren. Ouders hoeven op
die manier geen kosten te maken om hun kinderen aan de (verder) gratis uitjes te laten
deelnemen. De commissie hoopt hiermee een extra belemmering weg te nemen.
Na de acht uitjes in 2012 ontstaat verder zicht op welke kinderen vaker meegaan en dus telkens
wel aanwezig zijn. Ook is er een aantal kinderen dat vaker wordt opgegeven, maar steeds niet
verschijnt. Op die manier kan op voorhand een betere schatting worden gemaakt hoe hoog de
'no show' zal zijn. De commissie zal verder (proberen te) achterhalen wat de redenen zijn voor
de 'no show', zodat hierop kan worden ingespeeld.
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Sponsors in 2013
Laat Ze Maar Lachen Rotterdam doet ook in het komende jaar haar best om nog meer bedrijven
te vinden die de uitstapjes willen sponsoren, hetzij in natura, hetzij met een financiële bijdrage.
Een aantal bedrijven dat afgelopen jaar al uitjes heeft gesponsord heeft aangegeven ook dit jaar
weer te mogen worden benaderd. We zoeken uiteraard nog meer van deze enthousiaste
ondernemers die onze stichting willen steunen!
Daarnaast zoekt de commissie naar ambassadeurs, bekende Rotterdammers die hun gezicht op
een of andere manier willen verbinden aan Laat Ze Maar Lachen Rotterdam en willen helpen
om de naamsbekendheid van Laat Ze Maar Lachen Rotterdam te vergroten.
Dit alles met als doel nog meer Rotterdamse kinderen, die van huis uit de mogelijkheid niet
hebben, een leuk dagje uit te kunnen bieden...
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Geconsolideerde balans per 31 december 2012
(vóór resultaatbestemming)

2011

2012
EUR

EUR

EUR

EUR

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Eigen vermogen
Overige reserves
Resultaat boekjaar

1
2

564
25.232

3.000
24.634
27.634

25.796

27.634

25.796

3
30.253
-4.731

27.681
-814

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

16

26.867

25.522

767

274

27.634

25.796
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2012

2011

2012
EUR

Brutomarge

4

Algemene beheerskosten

5

EUR

EUR

EUR
5.527

10.664
10.257

9.319

Som der kosten

9.319

10.257

Bedrijfsresultaat

1.345

-4.370

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

1.345

-4.730

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

-

-

Resultaat na belastingen

1.345

-4.730

17

Jaarrekening 2012 Stichting Laat Ze Maar Lachen

Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening
2012
Algemeen
Relatie met de stichting en voornaamste activiteiten
De stichting Laat Ze Maar Lachen, gevestigd te Utrecht is een stichting die uitjes organiseert
voor kinderen wiens ouders bij de voedelbank komen in de regio’s van de betreffende
commissies. De stichting Laat Ze Maar Lachen bestaat uit vier commissies voor de regio’s
Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

Verslaggevingsperiode
De stichting Laat Ze Maar Lachen is opgericht in 2006 en heeft commissies in Amsterdam,
Utrecht, Den Haag en Rotterdam. De commissies Den Haag en Rotterdam zijn in 2012
opgericht. De jaarrekening bevat derhalve de informatie over 2012 van de vier commissies
tezamen, de vergelijkende cijfers betreffen de commissies Amsterdam en Utrecht.

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
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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 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 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.

Opbrengstverantwoording
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.
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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 vennootschapsbelasting en BTW.

Vorderingen en overlopende activa (1)
De vordering betreft de geoormerkte gift van het DeltaPORT Donatiefonds aan commissie
Rotterdam van EUR 3.000 welke een looptijd heeft tot 30-04-2013.

Liquide middelen (2)
De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:
2012
EUR
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
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2011
EUR

20.706
2.977
839
112

23.102
2.130
-

24.634

25.232

Jaarrekening 2012 Stichting Laat Ze Maar Lachen

Eigen vermogen (3)
Overige reserves
Onder de overige reserves zijn opgenomen:

Resultaten vorige boekjaren Amsterdam
Resultaten vorige boekjaren Utrecht
Resultaten vorige boekjaren Den Haag
Resultaten vorige boekjaren Rotterdam
Geoormerkte giften Amsterdam
Geoormerkte giften Utrecht
Geoormerkte giften Den Haag
Geoormerkte giften Rotterdam

2012
EUR
23.169
2.353
2.159

2011
EUR
28.420
1.833
-

27.681

30.253

De commissie Rotterdam heeft het recht de resterende gelden van EUR 2.159 geoormerkte gift
van het DeltaPORT Donatiefonds uit te geven voor uitjes ten behoeve van kinderen uit de
deelgemeente Delfshaven en Feijenoord in de periode tot en met 30-04-2013.

Onverdeeld resultaat
De bestuur voegt het resultaat over het boekjaar toe aan de overige reserves.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Geoormerkte giften
Er is een gift ontvangen van het DeltaPORT Donatiefonds van EUR 3.000 welke is geoormerkt.
De gelden zijn ter beschikking gesteld voor uitjes voor kinderen die wonen in de deelgemeentes
Delfshaven en Feijenoord aan de commissie Rotterdam. De gift is ter beschikking gesteld voor
de periode 01-05-2012 tot en met 30-04-2013. Van deze gelden is reeds EUR 841 uitgegeven
voor de uitjes Wereldhavendagen en Kerstcircus Ahoy. De resterende gelden zullen wij
aanwenden voor uitjes in 2013.

Fiscale aangelegenheden
De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en BTW.
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Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2012 had de stichting geen werknemers in dienst. Alle activiteiten zijn
verricht op vrijwillige basis door het bestuur, de commissies en diverse vrijwilligers.

Bruto marge (4)
2012
EUR
Giften Amsterdam
Giften Utrecht
Giften Den Haag
Giften Rotterdam
Ontvangen rente Amsterdam
Ontvangen rente Utrecht

2011
EUR

1.355
3.173
1.716
4.136
278
6

1.818
3.270
439
-

10.664

5.527

Algemene beheerskosten (5)
2012
EUR
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

Amsterdam, 15 mei 2013

Het bestuur
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2011
EUR

3.384
597
2.596
234
1.608
34
866
-

6.620
888
2.514
235
-

9.319

10.257
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Overige gegevens
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 2012 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 3.
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