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Het bestuur van Stichting Droomdag
T.a.v. de heer P.J.P.M. van der Hoorn
Veenderveld 98
237 1 TX Roelofarendsveen

Hilversum, 01 februari 2016
11264tpztEdq

Geachte heer Van der Hoorn,

Overeenkomstig de aan ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van Stichting

Droomdag te Roelofarendsveen, brengen wij hiermee rapport uit over het boekjaaÍ 2015.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Droomdag is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten

over 2015 met de daarbijhorende toelichting. ln deze toelichting is onder andere een ovezicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

aooountants geldende Standaard 4410, 'samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt

van ons ven racht dat wij u ondersteunen bU het opstellen en presenteren van de jaarrekening in

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen, waaronder RJ-Richtlijn voor de

Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het

gebied van administratieveverwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Droomdag.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van de jaarrekening mogen er dan ook vanuít gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwel[k omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Hoogachtend,

M&K Hilversum B.

A.J. de Quaasteniet RA

Aeng6lo@ bii:
NBA, Nedfd.Dd* Bso€psrypi*È m À@m@B
NOB, NedrJade Ge ru BeLstiogedvi*m
SRÀ Scmawdmde R€gi@ & Aomtmts-Adminietntiecomulenrcn

Op om diostm zijn algemene voonaden vm het

SRÀ m toepminS rclke zijn gedeponeerd
bij de Kmer m K@phodel rc Utrecht,

onder orrmer 4M81496.
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Directieverclag 20í5

ln 201S is er veel gebeurd bij de Stichting Droomdag. Op de eerste plaats is onze oprichtster,

Mary van Dueren-van der Meer, toch nog onverwacht op 9 augustus overleden. Dit is een groot

gemis voor onze stichting en de Stichting Droomdag heeft veel aan haar te danken. Met elkaar

Éebben wij stil gestaan btj het overlijden van Mary en zijn we dankbaar dat w'rj op 27 mei 2015

haartoch nog een bedankavond hebben aangeboden.

Met ingang van 1 augustus 2015 is het secretariaat verhuisd van de Stationstraat í naar het

VeenOérvétO g8 in Roelofarendsveen. Als belangrijkste reden was de lagere huurprijs van het

Veenderveld 98 en het gevoel een echte eigen plek te hebben.

Dan hebben wij in november 2015 de 100e Super Droomdag gerealiseerd. Een prachtige dag

met drie gezinnen. Deze drie gezinnen zijn extra in het zonnetje gezet en Stichting Opkikker

bedankt voor hun gastvrijheid en collegialiteit.

Met het vrijwilligersbestand van 35 vrijwilligers zijn wij in staat om de gezinnen een mooie

ontspannen dag aan te bieden. Bijna 30 gezinnen hebben wij in 2015 een prachtige dag kunnen

aanbieden, waarvan 4 individuele super Droomdagen.

Financieel was 2015 een spannend jaar. De eerste drie kwartalen waren de inkomsten onvoldoende

om de uitgaven te dekken. ln augustus hebben wij een collecte actie gehouden in de dorpen

Hoogmadl en Woubrugge. De opbrengst van ruim € 1.500,00 heeft ons positief verrast. ln oktober

hebÉn wij een sponsorbijdrage gekregen van het Fioretti College Teylingen van € 15'000,00 en

werd de opbrengst bekend van de Mont Ventoux, een bedrag van € 10.000,00. Hierdoor is het

@root bedrag àan inkomsten van € 42.000,00 ruim gehaald. Ruim € 45.000,00 was er aan baten

uit bndsverwerving en giften.

Onze totale uitgaven waren € 37.000,00 waarvan besteed aan de doelstelling een bedrag van ruim

€ 24.000,00, wàardoor wij het boekjaar eindigen met een overschot van ruim € 8.000,00' Dit bedrag

wordt toegevoegd aan onze reserves.

Voor 2016 hebben we ons 30 gezinnen ten doel gesteld. Dit moet te realiseren zijn en financieel

haalbaar. Wij gaan ons inzetten om nieuwe sponsoractiviteiten te realiseren. De eerste aanzet

hiervoor is gezet en we zijn enorm benieuwd naar het resultaat hiervan. Ook gaan wij weer een

collectie actie organiseren en wordt er door de voetbalvereniging \ffVC een jeugdtoernooi

georganiseerd waarbij een deelvan de inkomsten bestemd is voor de Stichting Droomdag'

Stichting Droomdag is een enthousiaste, ambitieuze stichting die graag voor een groeiend aantal

gezinnen met een ernstig zieke ouder een geweldige dag wil organiseren.

Paul van der Hoorn
Voozitter
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Balans per 3í december 20í5
Stichting Droomdag
Bedragen in €

Activa

Materiële vaste activa (1)

Voorraden (2)

Vorderingen (3)

Liquide middelen (4)

Totaalactiva

Passiva

Reserves (5)

Kortopende schulden (6)

31-12-2015

4.828

1.559

341

31.782

rc.

36.153

2.357

---m-r.ö'

31-12-2014

6.600

689

2.656

20.564

rc'

28.084

2.425

-re-oe'

=
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Staat van baten en lasten over 20í5
Stichting Droomdag
Bedragen in €

Baten

Giften en baten uit fondsenwerving (7)

Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Financiële baten uit beleggingen
Overige baten

Som der baten

Lasten

Besteed aan doelsteiling (8)

- Droomdagen

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving
- Kosten van beleggingen

Beheer en administratie (9)

- Kmten beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat

Resultaatbestemming

Toevoeging reserves

Totaal kosten uit eigen fondsenwerving
in % van baten uit eigen fondsenwerving

Totaal kosten beheer en administratie
in % van Som der baten (

Totaal bestedingen aan doelstelling
in % van Som der baten

Totaal bestedingen aan doelstellingen
in % van Som der lasten

2015

45.068

- 45"06S

24.196

12.021

37.000

---:6-6e'

8.069

1,4o/o

26,7olo

53,7o/o

65,4o/o

begroting
2015

42.0_40

m

27.500

12.326

m
1.774,00

0,6?5

29,3%o

65,ïyo

68,4?5

2014

38.858

-3B.s5g

22.213

16.050

--soí

255

0,6%

41,3o/o

57,2o/o

57,5o/o

245
95

250
150

634
149
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Kasstroomoverzicht
Stichting Droomdag
Bedragen in €

De geldmiddelen zijn in het boekjaar 2015 toegenomen met € 1 1.218.

Deze mutatie kan worden verklaard uit kasstromen uit operationele-, investerings- en financierings-

activiteiten. Deze ziin opgenomen in het navolg end e kasstroomovezicht'

iandec 2015

8.069
2.339

2.315
-870

-68
1.377

11.785

-567

11.218

20.5&
11.218m

-267
379

-2.331

iandec 2014

255
2.026

-2.219

20.502
62--öm-

2015

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Afschrijvingen
Mutatie werkkaPitaal:
- mutatie vorderingen
- mutatie voorraden
- mutatie kortloPende schulden

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
lnvesteringen uit materiële vaste activa

ltlello krestrpom

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per einde boekiaar

62



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
OJjaarret<ening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen,

m"i nrme Oe RicnUilnen Jaarverslaggeving 650. De jaanekening is opgesteld in euro's.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde'

Activiteiten
Stichting Droomdag is statutair gevestigd te Kaag en Braassem en feitel'rjk te Roelofarendsveen,

?371'f(,Veenderveld 98. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het vezorgen van Droomdagen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
DJvolgende grondslagen zijn van toepassing voor zover in de toelichting niets anders wordt vermeld.

Materiëte vaste acÍiva
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de cumulatieve

afschrijvingen. De afschrijvingen zijn lineair berekend, gebaseerd op de verwachte economische

levensduur rekening houdend met de restwaarde.

Voorraden
Voonaden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerà tegen de geàmortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gel'tjk

aan de nominale waardà. Noodzakelijk geachte voozieningen voor het risico van oninbaarheid worden in

mindering gebracht. Deze voozieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

vorderingen.

Overige activa en Passiva
Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
He1 resultaat is bepaald door de aan het jaar toe te rekenen baten te verminderen met de aan het jaar

toe te rekenen lasten. De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.

Alle baten zijn verantwoord als bruto bedrag zonder aftrek van kosten, tenzij in de toelichting anders is

vermeld.

Giften en baten uit fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan de gedurende het boekjaar van sponsors,

donateurs ontvangen c.q. toegezegde gelden alsmede ( netto) baten wegens de verkoop van artikelen'

De uit nalatenschappen toegezegde legaten enz. worden in de baten verantwoord op het moment dat de

omvang met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld.

Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland.

Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld

waardeerbare diensten zijn.

,,A



Financiële baten uit beleggingen
Het resultaat uit beleggingàÀ wordt bepaald op basis van de aan het boekjaar toe te rekenen interest.

Verantwoording kosten
De kosten worden verantwoord per factuurdatum, met uiEondering van de kosten van financiële hulp,

van betalingen die op balansdatum terugvorderbaar z'rjn omdat ze betrekking hebben op daarna te

leveren goàd"ren oi diensten en van voozienbare kosten die op andere gronden dan facturering al

verschuldigd zijn in de verslagperiode'

Toerekening kosten aan de doelstelling, fondsenwerving en administratie en beheer

De toerekeníng van kosten aan de hoofddoelstelling van Stichting Droomdag, fondsenwerving en

administratieen beheer geschiedt op basis van het vaststellen van de kostensoort waar de betreffende

kosten betrekking oP hebben.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen
Het kasstroomovezicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. ontvangsten en uitgaven uit hoofde

van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.



Toelichting oP de balans
Bedragen in €

Materièle vaste activa (í)

Boekwaarde l januari

lnvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde 3't december

Reserves (5)

Boekwaarde 1 januari

Resultaatbestemming boekjaar

Boekwaarde 31 december

KoÉlopende schulden (6)

Bankkosten 4e kwartaal
Accountantskosten
Onkostendeclaraties vrijwilligers
Nog te ontvangen factuur telefoonkosten
Crediteuren

2015

31-12-2015

2014

8.626

-2.426

1.010
94

282
1.270

2.656

20.564

20.564

2014

27.829
255

28.084

31-12-2014

47
1.210

59

1 109

6.600
567

-2.339
4.828 6.600

Bij het berekenen van de afschrijvingen op computerapparatuur, camera's en kantoorinventaris wordt

reXening gehouden met een ecónomiscne levensduur van 5 jaar. ln het jaar van aanschaf

wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Alle activa zijn ten behoeve van de bedr'tjfsvoering'

31-12-2015 31-12-2014

{

a

.í

-l
a
1

=
{

Voorraden (2)
Promotieartikelen

Vorderingen (3)
Nog te ontvangen gelden acties
Nog te ontvangen rente
Vooruitbetaalde vezekeringsprem ie

Waarborgsom kantoor

Liquide middelen (4)
Bank

De liquide middelen staan vrijter beschikking aan de stichting'

1.559 689

59
2_82

341

31.782

31.782

2015

28.084
8.069

36.1 53

17
1.210

I
8

1.114

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het aangegane contract voor huur van het kantoorpand loopt tot

verlengd met 1 jaar. De huurprijs bedraagt circa € 3'600 per jaar'

2.357 2.425

1 augustus 20í6 en wordt jaarlijks

De huurprijs is inclusieÍ servicekosten

,r_d
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Bedragen in €

Baten uit eigen fondsenwerving (7)
Giften bedrijven en particulieren
Acties
Bedrijfsrelaties (sponsoring in natura)
Periodieke donateurs
Overige inkomsten

Toelichting lastenverdeling

Besteed aan doelstelling (8)
Directe kosten Droomdagen
Reis- en verblijfkosten
Kantoorkosten (teleÍoon- qn vezendkosten)
Kleine aanschaffingen (tasjes, kussens, etc.)

Beheer en administratie (9)

Huisvestingskosten
Voorlichtingskosten
lGntoorkosten (telefoon kosten en vezekeri n gen )

Afschrijvingskosten
Bestuurskosten
Acmuntant- en advieskosten
Kosten vrijwilligers

Roelofarendsveen, 
pteoruari zorc

2015

8.632
36.211

225

45.068

21.712
884
488

1.112

m

2014

21.111
17.652

95

38358

19.553
1.113

604
944

22.213

6.130
3.328
1.452
2.026
1.500
1.191

422

16.050

4.150
2.080
1.166
2.339

1.207
1.O78

-1?..021


