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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 in 2013 actief in zes grote steden van
Nederland en heeft commissies in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en
Maastricht.
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 iedere 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 Het landelijk
bestuur bestaat statutair uit drie commissieleden uit de commissies Amsterdam en Utrecht. .
Verder zijn tijdens de landelijke bestuursvergaderingen ook de andere commissies
vertegenwoordigd middels 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

In 2013 hebben er drie landelijke vergaderingen plaatsgevonden. De belangrijkste besproken
punten zijn de organisatie van het landelijke bestuur na verdere uitbreiding met Maastricht en
Eindhoven, het jaarverslag, de bankrekeningen, de (benodigde) verzekeringen, de aankoop en
sponsoring van nieuwe voorraden truien, polo’s, keycords en hesjes, de gedragscode en het
vrijwilligerscontract, ervaringen over de uitjes en de vrijwilligers en de communicatie.
De commissies hebben daarnaast 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 2013
bestond 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)
Chantal ten Have, lid (coördinatie activiteiten)

Halverwege het jaar heeft Koen Goossen de commissie verlaten en is Brenda Driesen
toegetreden als activiteitencoördinator. Na de zomer is Jane Trijzelaar ook toegetreden tot de
commissie. Haar functie wordt in 2014 verder gedefinieerd.
De commissie Amsterdam heeft in 2013 vier keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen
tijdens de vergaderingen waren onder andere nieuwe vrijwilligers (er was een sterke toename in
2013), de binding en opkomst van vrijwilligers, de benefietavond in september, de werving bij
de Voedselbanken, organisatie en planning van de uitjes, financiën, communicatie, de voortgang
in andere steden en organisatie op landelijk niveau.
In oktober zijn drie stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam, HBO opleiding Sociaal
Pedagogische Hulpverlening begonnen voor een stage van een half jaar. De stagiaires
ondersteunen bij de organisatie en begeleiding van de uitjes en doen hiermee ervaring op voor
een baan na de studie. De stage loopt tot juni 2014 en zal dan geëvalueerd worden door de
coördinator vanuit de Hogeschool van Amsterdam en de commissie van Laat Ze Maar Lachen
Amsterdam.

Utrecht
De commissie Laat Ze Maar Lachen Utrecht bestaat in 2013 uit:
•
•
•
•
•

Maartje Burghgraef, voorzitter
Gerrie de Vries, penningmeester
Eva de Vroome, lid (coördinatie vrijwilligers en activiteiten)
Marloes Dijkzeul, lid (coördinatie activiteiten)
Suzanne van de Ven, lid (coördinatie activiteiten)

De commissie Utrecht is in 2013 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 2013.
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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)

De commissie Den Haag is in 2013 maandelijks bij elkaar gekomen om te vergaderen. De
agenda voor deze vergaderingen had deels een vaste invulling. Vaste agendapunten van de
commissie Den Haag in 2013 waren: financiën, terugkoppeling en vooruitblik van de uitjes,
sponsoring en vrijwilligersbeleid. De agenda werd daarnaast aangevuld met incidentele
bespreek/beslispunten.

Rotterdam
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 van der Linden, lid (coördinatie vrijwilligers)
Eline Lagendijk, lid (coördinatie activiteiten)
Cynthia de Nijs, lid (communicatie)

De commissie Rotterdam heeft in 2013 negen 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.

Eindhoven
In mei 2013 heeft de eerste vergadering van de commissie Eindhoven plaatsgevonden en is de
commissie gevormd.
De commissie Eindhoven bestaat uit:
• Marlies van Vugt, voorzitter
• Carlyn Hokken, penningmeester
• Lieke Bloemendal, lid
• Daphne van Voorst, lid
• Kim Raaijkmakers, lid (afgetreden in januari 2014)
• Alieke Blom, lid (toegetreden in oktober 2013)
De commissie Eindhoven heeft vanaf mei 2013 ongeveer eens per twee à drie weken vergaderd.
De belangrijkste onderwerpen tijdens de vergaderingen waren onder andere de organisatie en
evaluatie van de uitjes, de werving van de kinderen, het vinden van sponsoring en vrijwilligers,
en promotie.
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Maastricht
De commissie Maastricht is per 1 april 2013 actief en bestaat uit:
•
•
•
•
•

Lotte Meurkens, voorzitter
Thijs van den Berg, penningmeester
Ellen Beurskens, secretaris
Rianne Bonnema, lid (acquisitie)
Maud van Bilsen, lid (communicatie)

De commissie Maastricht heeft in 2013 om de zes weken vergaderd. De belangrijkste
onderwerpen tijdens de vergaderingen waren onder andere het organiseren en 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.

Vrijwilligers
Stichting Laat Ze Maar Lachen werkt alleen met vrijwilligers en heeft per commissie een
bestand van vrijwilligers dat wordt 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
hoeven nu nog geen verklaring van goed gedrag te overleggen of een vrijwilligersovereenkomst
te tekenen, maar het voorkomen van geweld en misbruik is een belangrijk aandachtspunt bij de
intakegesprekken en tijdens de uitstapjes.

Amsterdam
De commissie Amsterdam kan steunen op een gevarieerd vrijwilligersbestand. Het betreffen
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 steeds meer spontane aanmeldingen via de website. Bij het toelaten van een vrijwilliger tot
het bestand van Laat Ze Maar Lachen Amsterdam wordt een intakegesprek gehouden.
Per 31 december 2013 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
altijd 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 begeleiding tijdens de uitjes blijft wel een aandachtspunt. De werving van
kinderen bij de Voedselbanken is ook een aandachtspunt voor de commissie. De uitgifte is
namelijk steeds minder vaak op een tijdstip waarop 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 2013 uit ongeveer twintig vrijwilligers.
Veruit de meeste vrijwilligers waren al voor 2013 betrokken bij de stichting. Van enkele
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vrijwilligers is 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/zij mee met een uitje om te kijken of het is wat zowel de vrijwilliger als
de commissie verwachte. Na het uitje kunnen de nieuwe vrijwilliger en de commissie Laat Ze
Maar Lachen Utrecht besluiten 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 2013 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 2013 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 in 2013 ongeveer 25 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn bekend
geworden met Laat Ze Maar Lachen via vrienden, bekenden en collega’s van vrijwilligers. Ook
melden zij zich spontaan na het lezen van de website en mediaberichten. Tevens is er dit jaar
werving gedaan door Randstad student. 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 3 keer per jaar mee gaan op een uitje en
minimaal 1 keer per jaar werven bij een Voedselbank. Aan het werven bij de Voedselbank komt
niet iedereen aan toe, dit is mede door dat de uitgifte van voedselpakketten vaak op voor
vrijwilligers ongunstige tijdstippen plaatsvindt. Het heeft tot nu toe nog niet tot problemen
geleid, maar blijft een aandachtspunt.
Naast de vrijwilligers zijn er in 2013 ook 5 activiteiten coördinatoren 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 die mee denkt en helpt waar nodig

Rotterdam
Laat Ze Maar Lachen Rotterdam heeft een groot vrijwilligersbestand met 71 vrijwilligers. De
commissie heeft uitgesproken graag te steunen op actieve vrijwilligers en daarom van de
vrijwilligers te vragen dat zij ten zich ten minste drie keer per jaar voor LZML in zullen zetten
door een uitstapje te begeleiden, mee te helpen met de organisatie van een uitstapje en/of te
werven bij een uitgiftepunt van de Voedselbank.
Via Erasmus4Rotterdam, een initiatief van de Erasmus Universiteit, zetten studenten en
medewerkers van de universiteit zich op vrijwillige basis in om iets voor de maatschappij te
doen. In 2013 is Laat Ze Maar Lachen Rotterdam als één van de goede doelen aangemerkt
waarvoor studenten zich kunnen inschrijven via de website van Erasmus4Rotterdam. Op deze
manier hebben zich een aantal nieuwe en enthousiaste vrijwilligers aangemeld.
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Ook via andere kanalen weten vrijwilligers Laat Ze Maar Lachen steeds meer te vinden. Enkele
nieuwe vrijwilligers hebben zich gemeld nadat zij over Laat Ze Maar Lachen hadden gelezen of
de website van Laat Ze Maar Lachen hadden bezocht.
Met de potentiële vrijwilligers worden kennismakingsgesprekken gevoerd. In deze gesprekken
vertellen de commissieleden van Laat Ze Maar Lachen Rotterdam meer over de activiteiten van
de stichting en wat het doen van vrijwilligerswerk voor Laat Ze Maar Lachen inhoudt. De
kandidaten vertellen over hun drijfveren om bij Laat Ze Maar Lachen aan de slag te gaan.
In 2013 is er, op initiatief van Laat Ze Maar Lachen Rotterdam, landelijk nagedacht over een
vrijwilligersovereenkomst en een gedragscode. Deze documenten zijn nog niet vastgesteld,
maar zullen medio 2014 in gebruik genomen worden.

Eindhoven
De commissie Eindhoven heeft, buiten de commissieleden, ongeveer 15 vrijwilligers die de
commissie ondersteunen bij het organiseren van de uitjes. Deze zijn met name geworven via het
eigen netwerk van de commissieleden en de vrijwilligers. Ook hebben zich vrijwilligers
aangemeld die via de (lokale) media over Laat Ze Maar Lachen Eindhoven hebben gehoord.
Met de vrijwilligers die zich hebben aangemeld, wordt doorgaans een intakegesprek gehouden.

Maastricht
De commissie Maastricht is nog niet zo lang actief (april 2013, eerste uitje 1 juni), maar kan
steunen op een gevarieerd vrijwilligersbestand (mannen en vrouwen). De vrijwilligers zijn
geworven via vrienden, bekenden en collega’s van vrijwilligers maar ook via spontane
aanmeldingen via de website. Bij het toelaten van een vrijwilliger tot het bestand van Laat Ze
Maar Lachen Maastricht wordt een intakegesprek gehouden.
Op dit moment zijn er, naast de commissieleden, 5 actieve vrijwilligers. Aangezien Maastricht
in 2013 vanaf juni de uitjes is gaan organiseren en in de opstartfase zat, is dit aantal voldoende
gebleken, mede doordat elke uitje de meerderheid van de commissie aanwezig was. Het succes
en de gedragenheid in Maastricht begint zich duidelijk te vormen merkt men bij commissie
Maastricht. In 2014 zal men dan ook meer vrijwilligers gaan werven en deze ook meer inzetten
voor de organisatie van de uitjes. Zoals ook de andere steden mee te maken hebben is de
werving van kinderen bij de Voedselbanken een aandachtspunt voor de commissie Maastricht.
Werving vindt plaats op werkdagen bij verschillende Voedselbanken (Zuid-Limburg). Het blijkt
telkens lastig om hiervoor 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 om kinderen met een lastige thuissituatie een dagje uit te
gunnen. De lastige thuissituatie kan zijn dat er weinig geld is of andere problemen zijn.

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
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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
dertien 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). In 2013 is het uitje in september met behulp van lokale sponsoring
specifiek voor Amsterdam Noord georganiseerd, er zijn tijdens dat uitje alleen kinderen van de
Voedselbank in Amsterdam Noord meegegaan.

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 doet 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 er geworven wordt.
Naast het werven bij de Voedselbanken is er in 2013 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 in 2013 bij twee vaste Voedselbank-uitgiftepunten kinderen
geworven voor de uitjes. Deze Voedselbanken zijn dusdanig groot van omvang dat er per uitje
met gemak 25 kinderen worden ingeschreven. Er zijn goede samenwerkingsverbanden met het
uitgiftepunt in de Morgensterkerk in de wijk Eskamp en de Oase in de wijk Laak.
Per uitje wordt er door de activiteitencoördinator geïnventariseerd wie van de vrijwilligers
beschikbaar is om naar de Voedselbank te gaan. Bij voorkeur gaan er twee personen per keer
werven. Twee weken voorafgaan aan het uitje wordt geworven op één van de twee
Voedselbanken. De vrijwilligers spreken de ouders en kinderen aan en leggen ze uit wat Laat Ze
Maar Lachen doet en wanneer en wat het komende uitje is. Ouders kunnen hun kinderen
inschrijven mits zij binnen de leeftijdscategorie voor dat uitje vallen en NAW-gegevens, een
telefoonnummer en eventuele bijzonderheden melden (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 checken of de kinderen nog
meegaan op het uitje.
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Rotterdam
De kinderen die meegaan met de uitstapjes van Laat Ze Maar Lachen Rotterdam worden
geworven bij een aantal uitgiftepunten van de Voedselbank in Rotterdam tijdens de uitgifte van
de voedselpakketten. De samenwerking met de Voedselbanken is dus van groot belang.
Omdat Rotterdam een groot aantal Voedselbanken kent, kan Laat Ze Maar Lachen niet bij alle
banken werven. De commissie heeft ervoor gekozen bij die Voedselbanken te werven waar een
verhoudingsgewijs groot aantal gezinnen staat ingeschreven en dus de kans op kinderen die in
aanmerking komen voor deelname aan een uitstapje (namelijk in de leeftijd tussen vier en twaalf
jaar) groot is. Om de inspanning van de vrijwilligers van Laat Ze Maar Lachen voor de werving
van kinderen bovendien beperkt (in tijd) te houden, werkt Laat Ze Maar Lachen samen met
Voedselbanken die hun voedselpakketten in een relatief korte tijdspanne (enkele uren op
donderdag of vrijdag) uitgeven. Laat Ze Maar Lachen probeert daarbij ook samen te werken met
Voedselbanken die zo veel mogelijk verspreid over de stad gesitueerd zijn, zodat in heel
Rotterdam kinderen de uitstapjes van Laat Ze Maar Lachen kunnen bijwonen.
Sinds 2012 werkt Laat Ze Maar Lachen Rotterdam samen met de Voedselbanken Charlois,
Vreewijk, Delfshaven, Prins Alexander en Ommoord. Deze samenwerking is in 2013
voortgezet. Laat Ze Maar Lachen wordt bij deze Voedselbanken al een vertrouwd gezicht.
Mensen herkennen de rode truien van de vrijwilligers die er komen werven. De vrijwilligers van
de Voedselbanken zelf werken ook mee aan de werving van kinderen door vooraf brieven te
verspreiden van Laat Ze Maar Lachen waarin uitstapjes door Laat Ze Maar Lachen worden
aangekondigd.
In 2013 heeft Laat Ze Maar Lachen Rotterdam de samenwerking gezocht met drie extra
uitgiftepunten: twee Voedselbanken in Kralingen-Crooswijk en één in Rotterdam-Noord.

Eindhoven
De werving van de kinderen door de commissie Eindhoven gebeurt 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 (van 4 tot en met 12 jaar). Er zijn zes
uitdeelpunten in Eindhoven, de flyers worden telkens in alle zes de uitdeelpunten aan de ouders
meegegeven. Voedselbank Eindhoven wil niet dat persoonlijk wordt geworven tijdens de
uitdeelmomenten, dit in verband met de belasting voor zowel de medewerkers van de
Voedselbank als voor de ouders zelf. Het verspreiden van de flyers met aanmeldstroken blijkt
goed te werken, het aantal aanmeldingen is gedurende het jaar 2013 toegenomen. Daarnaast
wordt aan de ouders van wie een e-mailadres ter beschikking is, per e-mail een uitnodiging voor
de uitjes verzonden. Verder is contact gelegd met het Leger des Heils en Zuidzorg voor het
werven van kinderen maar vooralsnog zijn deze bronnen niet aangeboord omdat via de
Voedselbank (meer dan) voldoende aanmeldingen worden ontvangen.

Maastricht
De werving van kinderen voor de uitjes in Zuid-Limburg gebeurt persoonlijk door
vrijwilligers/commissieleden bij het uitgiftemoment van telkens twee Zuid-Limburgse
Voedselbanken (twee in Maastricht, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf). 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. Daarnaast werft Maastricht ook door de brieven af
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te geven, de medewerkers van de Voedselbanken te informeren, en deze een week later op te
halen. Hierdoor legt men een stukje verantwoordelijkheid en enthousiasme bij de vrijwilligers
van de Voedselbanken neer, waarvan gebleken is dat dit goed werkt (uiteindelijk kent men bij
de Voedselbanken de ouders en de kinderen het beste). Commissie Maastricht werft niet alleen
in Maastricht. Afhankelijk van de locatie van het uitje wordt bepaald bij welke Voedselbank(en)
geworven wordt. Dit mede door de grote reisafstanden in Zuid-Limburg. De dag voor het uitje
bellen de vrijwilligers/commissieleden de kinderen die zich hebben opgegeven nog na.

Sponsoring
Stichting Laat Ze Maar Lachen is volledig afhankelijk van sponsoring in geld of natura. De
stichting heeft dan ook een ANBI status. 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. Wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor landelijke subsidies of
fondsen, gebeurt dit in overleg met het bestuur.
In 2013 is er een landelijke sponsoring ontvangen ter waarde van EUR 4.650, - van stichting De
Grootste Familie Helpt. Van dit bedrag heeft de stichting voor alle commissies truien en polo’s
(voor de vrijwilligers tijdens de uitjes) en keycords en hesjes (voor de kinderen tijdens de uitjes)
gekocht. Tevens heeft Twynstra Gudde geholpen met de aanschaf hiervan.

Amsterdam
Sponsoring door bedrijven gebeurt grotendeels 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 specifiek besteed aan uitjes al dan niet in aanwezigheid of met
betrokkenheid van de sponsor. Er zijn bedragen ontvangen en uitjes georganiseerd met het WK
internationaal reclamebureau in Amsterdam en de Bank Mendes Gans in Amsterdam. Verder
zijn uitjes mede mogelijk gemaakt door de TunFun, Studio K, circus Elleboog, het Amstelhotel,
Disney Nederland, de Rotary Amsterdam Noord, hotel NH Galaxy, Lions Gijsbrecht van
Aemstel en de Ontdekhoek, Pannenkoekenhuis de Carrousel, hotel Movenpick en diverse
kleinere sponsoren met geld en in natura.

Utrecht
Een substantieel deel van de sponsoring die Utrecht in 2013 ontvingen bestaat uit sponsoring in
natura. Zo is er gratis entree of korting verkregen bij een aantal locaties, waaronder Nemo en
Disney on Ice. Daarnaast hebben een drietal partners samen met de commissie een aantal uitjes
mogelijk gemaakt. stichting ’t Sticht heeft drie uitjes mede georganiseerd en gefinancierd: de
Sport en spelmiddag, het Kindertheater Ketelbinkie en een bezoek aan de Efteling. Serviceclub
Kiwanis Utrecht heeft het Sinterklaas Circus en het bezoek aan het Utrechts Archief mogelijk
gemaakt. Rotary International Utrecht heeft zorg gedragen voor de uitjes naar KidzCity en het
beklimmen van de Dom. In 2013 is sponsoring in geld ontvangen van in totaal €3.834, -.
De Katholieke Caritas Instelling der stad Utrecht heeft € 668, - beschikbaar gesteld voor de
uitjes naar Het Griftpark en het Kinder Kookcafe. Daarnaast hebben ze de overige onkosten van
de andere uitjes in de tweede helft van 2013 vergoed.
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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 €1.568, - aan
stichting Laat Ze Maar Lachen konden doneren. Daarnaast heeft de commissie een benefiet
evenement georganiseerd: een wijnproeverij. Met hulp van Klein Berlijn en Kwestie van Smaak
is hiermee €617, - opgehaald.

Den Haag
De commissie Den Haag heeft in 2013 veel uitjes georganiseerd van giften en sponsoring in
natura. Door een gulle jubileumdonatie van de Soroptimisten Den Haag in 2012, kon Laat Ze
Maar Lacgen Den Haag in 2013 naar Madurodam en bovendien hebben enkele leden van dit
netwerk ook een schaatsworkshop op de uithof georganiseerd. De trainees van de gemeente Den
Haag hebben een middag bowlen georganiseerd en gesponsord. In de zomer heeft het museum
Beelden aan Zee haar deuren twee keer geopend voor Laat Ze Maar Lachen voor een
kinderworkshop. Naast een rondleiding door de ridderzaal van stichting Demos, zijn er ook
kaarten voor Disney on Ice in natura gesponsord verkregen. Door een donatie vanuit het
Rabobank stimuleringsfonds zijn de kinderen twee keer naar de kinderwerkplaats in Den Haag
geweest.

Rotterdam
De uitstapjes van Laat Ze Maar Lachen Rotterdam worden zo veel mogelijk georganiseerd door
sponsoring in natura, bijvoorbeeld doordat gratis toegangsbewijzen worden verstrekt of doordat
eten en drinken voor de lunch ter beschikking worden gesteld.
In 2012 werd een donatie toegezegd door het Deltaport Donatiefonds. Omdat het gedoneerde
geld dat jaar niet geheel werd opgemaakt, is verzocht om verlenging van de donatie zodat ook in
2013 nog op een financiële bijdrage van het Donatiefonds kon worden gerekend. Deltaport
Donatiefonds heeft met deze verlenging ingestemd. Evenals in 2012 was de donatie op
declaratiebasis, wat betekent dat gemaakte kosten achteraf bij het fonds worden teruggevraagd.
In 2013 is ook een bijdrage verkregen van het Laurensfonds ter waarde van EUR 1.000, - ten
behoeve van uitjes in 2014.
Bijzonder in 2013 is dat enkele organisaties zich tot Laat Ze Maar Lachen Rotterdam hebben
gewend met het verzoek of zij aan de activiteiten van Laat Ze Maar Lachen Rotterdam kunnen
bijdragen. Ook organisaties weten LZML Rotterdam dus steeds beter te vinden.
In juni is het uitstapje naar de stadsboerderij Uit je eigen stad bijvoorbeeld georganiseerd in
samenwerking met de Deloitte Fair Chance Foundation, een organisatie vanuit het accountancyen belastingadvieskantoor Deloitte die kinderen in achterstandsituaties helpt.
De Ronde Tafel 99 Rotterdam, een vereniging die zich richt op de persoonlijke ontplooiing van
haar leden maar ook graag een bijdrage levert aan de gemeenschap, heeft in samenwerking met
Laat Ze Maar Lachen het uitstapje in juli naar Diergaarde Blijdorp verzorgd. Leden van de
Ronde Tafel 99 gingen daarbij ook mee als begeleider.
Ook werden er in 2013 contacten gelegd met InDuplo, de studievereniging van de Erasmus
Universiteit
Rotterdam
voor
studenten
die
de
gecombineerde
opleiding
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Economie/Bedrijfseconomie en Nederlands Recht volgen, en de studentenvereniging
Laurentius. Deze beide verenigingen hebben toegezegd in 2014 twee uitstapjes te organiseren
en te financieren voor Laat Ze Maar Lachen Rotterdam.
In 2013 is ook de samenwerking gezocht met de Rotterdamse Ontdekhoek. Zij wilden graag ook
de doelgroep van Laat Ze Maar Lachen Rotterdam de kans geven een bezoek te brengen aan de
Ontdekhoek. Enthousiaste medewerkers van de Ontdekhoek hebben dan ook de sponsoring
geregeld, waardoor kinderen via Laat Ze Maar Lachen gratis toegang (normaliter € 6,50 per
keer) tot de Ontdekhoek konden krijgen. Op deze manier heeft Laat Ze Maar Lachen in 2013
tweemaal een uitstapje naar de Ontdekhoek kunnen organiseren. Kinderen die op dit uitstapje
mee gingen, kregen bovendien een extra vrijkaartje om later nog eens zelf naar de Ontdekhoek
te kunnen gaan.
Er is dit jaar gesproken met de stichting Meedoen. Stichting Meedoen ondersteunt gezinnen met
kinderen in de leeftijd tussen vier en achttien jaar die moeten leven van maximaal 120% van het
bijstandsniveau, door bij te dragen in voorzieningen die deze gezinnen niet kunnen betalen.
Afgesproken is dat stichting Meedoen kinderen in haar bestand zal benaderen voor uitstapjes
wanneer daarvoor ruimte is (er bijvoorbeeld niet genoeg kinderen via de Voedselbanken kunnen
worden geworven).

Eindhoven
Voor de commissie Eindhoven was het vinden van sponsoring met name in de opstartfase een
uitdaging. Uitjes worden veelal in natura gesponsord, bijvoorbeeld door het verlenen van gratis
toegang en sponsoring van boodschappen voor de lunch. Daarnaast zijn echter ook financiële
middelen nodig voor de kosten van busvervoer of het drukken van de flyers voor het geval daar
geen directe sponsor voor wordt gevonden. Een aantal keren diende dit door één van de
commissieleden te worden voorgeschoten, maar eind 2013 heeft de commissie Eindhoven
gelden binnengehaald via een donatie van het batig saldo van de opgeheven stichting
Kinderherberg en via een donatie van de Eindhovense Heerenzitting. Ook heeft de commissie
Eindhoven gelden kunnen ophalen via vrienden, familie en kennissen in het eigen netwerk.

Maastricht
Sponsoring door bedrijven gebeurt grotendeels in natura, bijvoorbeeld doordat gratis
toegangsbewijzen worden verstrekt of doordat een lunch ter beschikking wordt gesteld.
Daarnaast werkt Maastricht ook met de mogelijkheid dat bedrijven een uitje geheel ‘adopteren’,
samen met de commissie een uitje organiseren en ook zorgdragen voor de financiële middelen
en de vrijwilligers. Financiële middelen zijn verder verkregen door sponsorinkomsten, klein en
groot, met name door in het eigen netwerk de stichting en uitjes te promoten.

Uitjes
Iedere commissie organiseert de uitjes binnen de kaders van het Huishoudelijk Reglement van
de stichting en de uitgangspunten die daarin zijn opgenomen. In iedere stad worden jaarlijks
minimaal 6 uitjes per jaar georganiseerd (dit geldt niet voor steden in 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. De kinderen zijn herkenbaar aan de rode
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hesjes en/of de rode keycords. Iedere stad houdt zich aan het Basis Draaiboek waarin de kaders,
regels en gebruiken per uitje zijn opgenomen.

Amsterdam
Januari: TunFun (binnen speeltuin)
Februari: Tekenfilm maken @ Studio K
Maart: Circus Elleboog
April: Tropenmuseum
Mei: Kindertheater De Toverknol en het pannenkoekenhuis
Juni: Avifauna
September: Het Amstelhotel
Oktober: Disney Live
Oktober: Naturalis in Leiden
November: Sinterklaas @ hotel Movenpick
December: De Ontdekhoek
De verslagen van de uitjes zijn terug te vinden op de website www.laatzemaarlachen.com.

Utrecht
Januari: Workshop Djembé en Afrikaanse maskers maken
Maart: Museum NEMO
April: Sport en Spelmiddag
Mei: Kindertheather ‘Ketelbinkie’
Juni: De Efteling
Juli: Utrechts Archief en Oude Hortus
Augustus: Speeltuin GriftparkOktober: Kinder Kookcafé
November: Sinterklaas Circus
December: Domtoren
December: Disney on Ice
De verslagen van de uitjes zijn terug te vinden op de website www.laatzemaarlachen.com.
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Den Haag
Januari: Lindo Beach
Maart: Schaatsen
April: Madurodam
Mei: Bowlen
Juni:Magisch Meijendel
Juli: Beelden aan Zee I
Augustus: Beelden aan Zee II
September: Kinderrondleiding Ridderzaal
Oktober: Kinderwerkplaats I
November: Kinderwerkplaats II
December: Disney on Ice
De verslagen van de uitjes zijn terug te vinden op de website www.laatzemaarlachen.com.

Rotterdam
Januari: SS Rotterdam en Theater Walhalla
Maart: Euromast en Pannenkoekenboot
April: Chinny’s en HipHopHuis
Juni: Rotterdamse Studenten Rugby Club
Juni: Uit Je Eigen Stad
Juli: Diergaarde Blijdorp
Augustus: Bouwspeeltuin Maeterlinck
September: Douane – en Belastingmuseum
Oktober: Ontdekhoek
November: Ontdekhoek
December: Kerstknutselen in bibliotheek Charlois
De verslagen van de uitjes zijn terug te vinden op de website www.laatzemaarlachen.com.

Eindhoven
Augustus: picknick en midgetgolf Genneper Parken
Oktober: Milieu Educatiecentrum, speurtocht en judoles
November: Dierenrijk Nuenen
December: Disney on Ice
De verslagen van de uitjes zijn terug te vinden op de website www.laatzemaarlachen.com.
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Maastricht
Juni: Sport- en spelmiddag in stadspark Maastricht
September: Ondek het leven van de bij (Buitenplaats Vaeshartelt Maastricht)
Oktober: Dansen en swingen met Micky, Donald en Goofy (Disney - Eindhoven)
November: Een Hollandse wintermiddag in Landgraaf
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,
potentiële sponsoren en potentiële vrijwilligers.
De website www.laatzemaarlachen.com is een 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 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 attenderen op mediaoptredens (krant,
radio of TV).
Iedere stad is zelf verantwoordelijk voor het vermelden van data voor nieuwe uitjes, het plaatsen
van verslagen van uitjes die geweest zijn en het plaatsen van nieuwsberichten op de website. De
website wordt technisch en inhoudelijk (homepage en pagina’s) centraal beheerd.
Naast de website kiezen een aantal commissies voor een Facebookpagina of andere sociale
media zoals Twitter om contacten met vrijwilligers te onderhouden. De stichting heeft
bovendien een pagina met beperkte inhoud en activiteit op LinkedIn.

Vooruitblik
Maastricht en Eindhoven hebben als laatste uitbreiding in 2013 hun eerste uitjes georganiseerd.
Stichting Laat Ze Maar Lachen heeft de ambitie verder uitbreiden naar meer steden in
Nederland. Het bestuur heeft daarbij wel de wens dat er een aantal zaken binnen de stichting
meer gestructureerd worden. In 2013 is er een flinke stap gezet met de juridische basis wat
betreft verzekering. Er is advies ingewonnen over onze positie en benodigde verzekeringen.
Belangrijkste onderdeel van het advies was de dekking van de vrijwilligers, de kinderen en het
bestuur van de stichting tijdens de uitjes. Via de stadsverzekeringen voor vrijwilligers zijn alle
mogelijke incidenten grotendeels gedekt. Voorlopig wordt dan ook niet gekozen voor een
aanvullende (bestuursaansprakelijkheid)verzekering.
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 er telefonisch of
mailcontact waar nodig.
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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. In
2014 zal dit verder uitgewerkt worden.

Amsterdam
Laat Ze Maar Lachen Amsterdam heeft voor de eerste helft van 2014 een planning voor uitjes
gemaakt.
Uitstapjes in 2014 (eventuele wijzigingen voorbehouden):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Januari: Schaatsen op de Jaap Edenbaan
Februari: Nemo
Maart: Rondleiding Amsterdam Arena (specifiek voor Zuid-Oost)
April: Cultureel uitje
Mei: Klankenspeeltuin
Juni: Madurodam met de Bank Mendes Gans
In juli vooralsnog geen uitje vanwege de zomervakantie
Augustus: pretpark
Oktober: nader te bepalen
November: Sinterklaas
December: nader te bepalen

Uitjes en vrijwilligers
Ook dit jaar worden er een aantal uitjes specifiek voor een stadsdeel georganiseerd. Het gaat
hierbij specifiek om Noord en Zuid-Oost, de Voedselbanken zijn daar erg groot waardoor er
veel kinderen zijn die op deze manier ook een dagje weg kunnen. De binding met vrijwilligers
blijft van belang, daarom wordt op 8 mei een avond voor de vrijwilligers georganiseerd met een
programma dat bestaat uit inhoud en gezellig samenzijn. In juni wordt de betrokkenheid van de
stagiairs geëvalueerd om te bepalen of herhaling van de inzet van stagiairs van de Hogeschool
van Amsterdam mogelijk is in het najaar.
Sponsors
Laat Ze Maar Lachen Amsterdam hoopt dit jaar weer een aantal nieuwe bedrijven te verbinden
aan een uitje van de stichting. De commissie heeft daarnaast een aantal vaste sponsoren voor de
uitjes, zoals het Movenpick hotel, het Galaxy NH, NEMO, Lionsclub Gijsbrecht van Aemstel,
de Bank Mendes Gans. Een aantal organisaties die afgelopen jaar al een uitje hebben
georganiseerd en gesponsord, hebben aangegeven ook dit jaar weer te mogen worden benaderd.
Eind 2013 heeft LZML Amsterdam een bedrag ontvangen van stichting Pensioenfonds voor de
Scheepsbouw- en Machine- Industrie specifiek voor een uitje in het stadsdeel Noord. Daarnaast
is met een benefietevenement, georganiseerd door The Hague in Amsterdam, in januari een
flink bedrag opgehaald voor uitjes in 2014. Laat Ze Maar Lachen Amsterdam zoekt uiteraard
nog meer van deze enthousiaste ondernemers die onze stichting willen steunen!
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Utrecht
De uitjes voor de eerste helft van 2014 zijn reeds gepland. Ook staat er in 2014 wederom een
samenwerking met stichting ’t Sticht op het programma, waarmee 3 achtereenvolgende uitjes
georganiseerd worden.
De uitjes in de eerste helft van 2014 zijn:
•
•
•
•
•

Februari: Music Efteling
Maart: Zuiderzee museum
April: Museum Nemo
Mei: Sport en Spelmiddag 1 juni: Efteling
Juli: Brandweer

Sponsors
Naast het organiseren van uitjes zal in 2014 door de commissie Laat Ze Maar Lachen Utrecht
aandacht worden besteed aan het werven van structurele vormen van sponsoring.
Kinderen
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 van tevoren bekend is 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 2014 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 eerste helft 2014 (eventuele wijzigingen voorbehouden):
•
•
•
•
•
•

Januari: Glow golven en Sealife I
Februari: Glow golven en Sealife II
Maart: Schaatsclinic i.s.m. de Soroptimisten
Mei: Musicalfactory
Juni: Bosspellen
Juli: Sing-a-long CD opnemen

Laat Ze Maar Lachen Den Haag heeft voor 2014 een drietal doelen:
•

•
•

Werven van kinderen bij verschillende Voedselbanken. Graag wil Laat Ze Maar Lachen
Den Haag in 2014 weer één Voedselbank als partner verwelkomen zodat meer kinderen
in Den Haag bereikt worden.
Het continueren van stabiele inkomsten en uitgaven.
Het stabiel houden van het vrijwilligersbestand. Het streven is om over een vaste kern
van
ongeveer
15-20
vrijwilligers
te
beschikken
met
minimaal
5
activiteitencoördinatoren.
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Rotterdam
Laat Ze Maar Lachen Rotterdam heeft voor de eerste helft van 2014 een planning voor uitjes
gemaakt. Bij de planning is tevens bedacht bij welke Voedselbanken geworven zal worden.
Uitstapjes in eerste helft 2014 (eventuele wijzigingen voorbehouden):
•
•
•
•
•
•

Januari: IJsbaan Rotterdam
Februari: Pizza bij Gusto en film bij Cinerama
Maart: Ontdekhoek
April: Ontdekhoek
Mei: Blijdorp
Juni: Maritiem Museum

Sponsors
Na een goede start in 2012, was ook 2013 een fantastisch jaar. De elf uitstapjes die in 2013 zijn
georganiseerd, waren allen zeer geslaagd, te beoordelen aan de enthousiaste geluiden en
lachende gezichten van de kinderen die mee zijn geweest. Een duidelijk verschil met 2012 is dat
Laat Ze Maar Lachen Rotterdam in 2013 ook echt actief benaderd werd door potentiële
vrijwilligers en organisaties die op de een of andere manier iets voor Laat Ze Maar Lachen, of
liever gezegd de doelgroep, wilden betekenen in sponsoring en/of organisatie. Nu de commissie
het derde jaar van het bestaan in gaat, is zichtbaar dat enkele organisaties zich binden aan de
commissie: sommige sponsors dragen inmiddels jaarlijks bij aan het doel. Een mooi bewijs dat
Laat Ze Maar Lachen Rotterdam steeds beter te vinden is en naam maakt in de stad. In 2014
gaat de commissie proberen mee te dingen naar de RET Aardig Onderweg Award; een proces
dat zeker kan bijdragen aan de naamsbekendheid!
Vrijwilligers
Laat Ze Maar Lachen Rotterdam is trots op een vrijwilligersbestand van meer dan 70 personen.
Uit onderzoek dat in 2013 heeft plaatsgevonden, is gebleken dat deze vrijwilligers behoefte
hebben aan bijvoorbeeld het ontmoeten van elkaar ook naast de uitstapjes voor de kinderen. Dit
is een punt dat de commissie in 2014 graag oppakken: op 10 april 2014 staat de eerste
vrijwilligersborrel gepland.
Kinderen
Recent is gebleken dat in Rotterdam nog steeds 12.000 kinderen in armoede opgroeien. De
commissie en haar werk blijft dus (helaas) meer dan nodig. Zo lang dit zo is, zet Laat Ze Maar
Lachen Rotterdam zich met al haar vrijwilligers ontzettend graag in om deze kinderen een
onbezorgd dagje uit te bezorgen.

Eindhoven
Uitstapjes in eerste helft 2014 (eventuele wijzigingen voorbehouden):
•
•
•
•
•
•

Januari: Klimhal Neoliet
Februari: De Ontdekfabriek
Maart: Schaatsen
April: Roofvogelpark Falconcrest
Mei: Vrijwillige brandweer
Juni: Dippie Doe
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•

Juli: Galerie Versmissen

Vrijwilligers
Het vrijwilligersaantal binnen de commissie Eindhoven is op dit moment voldoende, de
commissie is dan ook niet actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Maar indien er nieuwe
aanmeldingen zijn, worden deze niet afgewezen.
Kinderen
Het aantal aanmeldingen van kinderen is in de loop van 2013 gestegen. De commissie
Eindhoven speelt met de vraag of er een grens moet worden gesteld aan het aantal kinderen dat
mee mag op een uitje, en zo ja welk maximum dan zou gelden. De veiligheid van de kinderen
staat voorop maar tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat een groot aantal kinderen (zonder van
tevoren af te melden) niet komt opdagen waardoor het aantal uiteindelijk lager uitvalt. Indien
structureel te veel aanmeldingen worden ontvangen, zal mogelijk het aantal uitdeelpunten waar
de flyers worden uitgedeeld worden beperkt. In 2014 zal de commissie dit verder uitwerken.
Ook aan het niet komen opdagen zal in 2014 meer aandacht worden besteed. Verder wordt
voorlopig alleen via de Voedselbank geworven, het Leger des Heils en Zuidzorg zullen
vooralsnog niet worden betrokken.
Sponsors
Met de eind 2013 ontvangen dan wel toegezegde sponsorbijdragen kan de commissie
Eindhoven 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 donaties. Verder zullen ook op andere manieren gelden worden
binnengehaald. In april gaat de commissie collecteren voor Nationaal Fonds Kinderhulp, de
commissie mag de helft van de opbrengst daarvan zelf houden.

Maastricht
Laat Ze Maar Lachen Maastricht heeft voor de eerste helft van 2014 een planning voor uitjes
gemaakt. Bij de planning is tevens bedacht bij welke Voedselbanken geworven zal worden.
Uitstapjes in eerste helft 2014 (eventuele wijzigingen voorbehouden):
•
•
•
•
•

Februari: Koekjesmonsters gezocht bij StayOkay Maastricht
April: GaiaZoo Kerkrade
Mei: Theatervoorstelling bij Parkstad Limburg Theaters Heerlen
Juni: nog nader in te vullen
Augustus: nog nader in te vullen

Kinderen
In 2014 besteedt de commissie Maastricht aandacht aan de bekendheid van de stichting bij
kinderen, Voedselbanken, vrijwilligers en sponsoren. Gezocht wordt naar vrijwilligers die op
weekdagen beschikbaar zijn en dus ook bij de werving bij de Voedselbanken ingezet kunnen
worden. Het niet op komen dagen van kinderen die zich wel voor een uitje hebben aangemeld
blijft, zoals ook bij de andere commissies, een lastig gegeven. Voor sommige uitjes is het van
belang dat van tevoren bekend is hoeveel kinderen er aanwezig zullen zijn, bijvoorbeeld in
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verband met het aanschaffen van toegangskaarten (voorbeeld 16 oktober 2013 Disney), het
aantal vrijwilligers dat nodig is voor een uitje, of het inkopen voor de lunch. In 2013 is Laat Ze
Maar Lachen Maastricht reeds gestart met het bijhouden van de ‘no-show’ en hebben de
afspraak deze ouders direct op de dag zelf nog te bellen en aan te geven dat dit een keer kan
gebeuren, en hen verzoeken in het vervolg een afmelding te doen.
Sponsors
Laat Ze Maar Lachen Maastricht 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.
Daarnaast dient de commissie weer een aantal sponsorverzoeken in. Een aantal bedrijven dat
afgelopen jaar al uitjes heeft gesponsord heeft aangegeven ook dit jaar weer te mogen worden
benaderd. Laat Ze Maar Lachen Maastricht zoekt uiteraard nog meer van deze enthousiaste
ondernemers die onze stichting willen steunen!
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Geconsolideerde balans per 31 december 2013
(vóór resultaatbestemming)

2012

2013
EUR

EUR

EUR

EUR

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Eigen vermogen
Overige reserves
Resultaat boekjaar

1
2

3.000
24.634

3.344
45.172
48.517

27.634

48.517

27.634

3
27.681
-814

26.867
20.597

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
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47.465

26.867

1.052

767

48.517

27.634
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2013

2012

2013
EUR

Brutomarge

4

Algemene beheerskosten

5

EUR

EUR

EUR
10.664

31.855
9.319

11.257

Som der kosten

11.257

9.319

Bedrijfsresultaat

20.597

1.345

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

20.597

1.345

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

-

-

Resultaat na belastingen

20.597

1.345

23

Jaarrekening 2013 Stichting Laat Ze Maar Lachen

Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening
2013
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 Voedselbank komen in de regio’s van de betreffende
commissies. De stichting 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 commissies in Amsterdam,
Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. De commissies Eindhoven en
Maastricht zijn in 2013 opgericht. De jaarrekening bevat derhalve de informatie over 2013 van
de zes commissies tezamen, de vergelijkende cijfers betreffen de commissies Amsterdam,
Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

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
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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 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 vorderingen en overlopende activa zijn als volgt opgebouwd:
2013
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
Commissie Laat Ze Maar Lachen Eindhoven
Commissie Laat Ze Maar Lachen Maastricht

2012
EUR

1.127
687
1.530
-

3.000
-

3.344

3.000

Liquide middelen (2)
De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:
2013
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
Commissie Laat Ze Maar Lachen Eindhoven
Commissie Laat Ze Maar Lachen Maastricht
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2012
EUR

23.158
2.330
1.805
1.315
14.772
1.792

20.706
2.977
839
112
-

45.172

24.634
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Eigen vermogen (3)
Overige reserves
Onder de overige reserves zijn opgenomen:
2013
EUR
Resultaten vorige boekjaren Amsterdam
Resultaten vorige boekjaren Utrecht
Resultaten vorige boekjaren Den Haag
Resultaten vorige boekjaren Rotterdam
Geoormerkte giften Rotterdam
Resultaten vorige boekjaren Eindhoven
Resultaten vorige boekjaren Maastricht

2012
EUR

20.821
2.703
73
3.270
-

23.169
2.354
2.159
-

26.867

27.681

De commissie Rotterdam heeft de geoormerkte gift van het DeltaPORT Donatiefonds besteed
aan uitjes ten behoeve van de Voedselbanken in Delfshaven en Feijenoord in 2012 en 2013.

Onverdeeld resultaat
De stichting 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 2013 (idem 2012) had de stichting geen werknemers in dienst. Alle
activiteiten zijn verricht op vrijwillige basis door het bestuur, de commissies en diverse
vrijwilligers.
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Bruto marge (4)
2013
EUR
Giften Amsterdam
Giften Utrecht
Giften Den Haag
Giften Rotterdam
Giften Eindhoven
Giften Maastricht
Ontvangen rente Amsterdam
Ontvangen rente Utrecht

2012
EUR

4.411
3.834
4.387
1.539
15.107
2.118
418
41

1.355
3.173
1.716
4.136
278
6

31.855

10.664

Algemene beheerskosten (5)
2013
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
Kosten uitjes Eindhoven
Overige kosten Eindhoven
Kosten uitjes Maastricht
Overige kosten Maastricht

Amsterdam, 6 april 2014

Het bestuur
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2012
EUR

1.930
1.212
2.488
2.109
1.901
76
2.932
58
279
55
246
80

3.384
597
2.596
234
1.608
34
866
-

11.257

9.319

Jaarrekening 2013 Stichting Laat Ze Maar Lachen

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 2013 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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