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1. Algemeen
1.1 Naam instelling, vestigingsplaats en adres
De naam van de stichting is: Stichting Dag Zonder Zorgen. Het secretariaat is gevestigd
Houtwerf 1, 3433 DJ Nieuwgein

1.2 Bestuur en procedures bestuur
Het bestuur wordt conform de statuten gevormd door enkele vrijwilligers. Deze
bestuursleden worden op voordracht benoemd door zittende bestuursleden.
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. Van de vergaderingen vindt een
schriftelijk vastlegging plaats in de vorm van een besluiten- en/of actielijst. Voor de
overige werkzaamheden en procedures binnen het bestuur wordt verwezen naar de
statuten (artikelen 6 tot en met 11).
Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Bestuursleden hebben recht op
een onkostenvergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten. Gestreefd wordt deze
onkostenvergoedingen zo laag mogelijk te houden. Verder wordt er op toegezien dat de
bestuurders het vermogen van de instelling niet kunnen gebruiken als eigen vermogen.

1.3 Doelomschrijving
Conform artikel 2 van de notariële akte heeft de Stichting ten doel: het organiseren van
gezinsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van kwetsbare jonge mensen, die leven
binnen een gezin waarin dit welzijn onvoldoende kan worden geborgd dan wel waarin de
ontwikkeling van deze jonge mensen al dan niet (ernstig) in het geding is, alsook ten
behoeve van het hele gezin, voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles inde ruimste zin des
woords. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: een toets toe te passen voor de
toelating van jonge mensen tot de activiteiten van de Stichting waarbij als criterium
geldt het welzijn van de betrokken jonge mensen op zowel sociaal, financieel als
geestelijk gebied, zulks ter beoordeling van het bestuur.
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2. Huidige situatie
2.1 Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vrijwilligers die bij voorkeur hun
wortels hebben in de plaatselijke samenleving en bestaat uit drie personen. Het bestuur
is gezamenlijk bevoegd.
Bij oprichting is het bestuur gevormd door:
Voorzitter:
dhr. R. de Jong
Secretaris:
mevr. A. vermeulen
Penningmeester:
dhr. R. Reitsma

2.2 Financiële verantwoording
Het bestuur legt in het financieel jaarverslag verantwoording af voor het door de
stichting gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag zal jaarlijks vóór 1 juli
verschijnen. Deze stukken worden vastgesteld door het voltallige bestuur van de
stichting en zullen worden gepubliceerd op de website www.dagzonderzorgen.nl.

2.3 Visie van de Stichting
Als ondernemers en/of particulieren zijn wij dankbaar voor de mogelijkheden die we
hebben en willen dat ook delen met de minder bedeelden in de samenleving. Diegene
die in aanmerking komen voor een dag zonder zorgen hebben slechts een zeer
minimaal inkomen te besteden. Stichting Dag Zonder Zorgen zorgt ervoor dat gezinnen
met kinderen tot en met 18 jaar die het niet al te breed hebben van een dagje uit kunnen
genieten. Een dag, waar anders geen geld voor zou zijn. Als betrokken
medemens vinden wij het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de lokale
maatschappij.
Wij doen dit uit oprechte betrokkenheid en het gevoel iets te doen voor onze
medemens. Wij gunnen het gewoon ieder gezin om samen mooie herinneringen te
maken en deze gezamenlijk te delen. Wij zijn ervan overtuigd dat een Dag Zonder
Zorgen bijdraagt aan het gezinsleven en aan de saamhorigheid binnen het gezin. Wij
geloven dat gezinservaringen onbetaalbaar en zeer waardevol zijn.
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3. Beleid 2016 en 2017-2019
3.1 Verrichtte werkzaamheden 2016
In 2016 was het eindelijk zover! De stichting is opgericht en de eerste Dag Zonder
Zorgen vond plaats op 5 mei 2016. Met 22 gezinnen (54 kinderen en 31 volwassen) zijn
we vertrokken naar de Apenheul. De Apenheul is een gespecialiseerde dierentuin aan
de rand van de Nederlandse stad Apeldoorn.

3.2 Te verrichten werkzaamheden 2017-2019
De stichting streeft er naar om minimaal eens per jaar een dag zonder zorgen te
verzorgen. In het jaar 2017 zal de stichting een geheel verzorgde dag verzorgen voor 90
personen die vallen binnen de doelgroep van de stichting. Deze dag is reeds bekend en
gepland. De dag zal op 6 mei 2017 plaatsvinden. De bestemming van de dag is
Plopsaland De Panne.
Voor 2018 bevindt zich in de brainstormfase waarbij er mogelijk ook activiteiten zullen
worden georganiseerd rondom speciale feestdagen, te denken valt aan sinterklaas of
kerst. Wij hopen dat we in het jaar 2018 het aantal gezinnen die kunnen genieten van
een dag zonder zorgen uitgebreid kan worden naar 180 personen en 2019 270 personen.
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4. Financiën
4.1 Wijze van gelden werven
De activiteiten van Stichting Dag Zonder Zorgen worden volledig gefinancierd door
giften, sponsoring en donaties. De stichting werkt met particulieren en bedrijven die
incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt nadrukkelijk geen minimaal
bedrag.

4.2 Kosten
De stichting besteed haar financiële middelen nagenoeg volledig aan een directe kosten
die betrekking hebben op het organiseren en uitvoering van de dag. Daarom zijn de
overige kosten nagenoeg te verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten voor
webhosting, kosten Kamer van Koophandel, bankkosten etc. Een eventueel overschot
van gelden worden toegevoegd aan het eigen vermogen en zullen in volgende jaren
ingezet worden ten behoeve van de activiteiten van de stichting.

4.3 Financieel beleid
Het financieel beleid is er op gericht om alle donaties, giften en sponsoring ten goede te
laten komen aan het beoogde doel van de stichting. Stichting Dag Zonder zorgen hoopt
in het jaar 2017 haar ANBI-status te verkrijgen en zorgt ervoor dat aan de gestelde eisen
zal worden voldaan. De stichting heeft vanaf haar oprichting al het voornemen gehad om
de ANBI-status te verkrijgen en heeft haar organisatie hierop ingericht.
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5. Communicatie
5.1 Website
De website van de stichting is het belangrijkste middel van communicatie naar buiten
toe. Hierop worden alle verslagen van de activiteiten, alsmede de jaarrekening en het
beleidsplan vastgelegd en geactualiseerd.

5.2 Facebook
Stichting beschikt over een Facebookpagina om haar donateurs/sponsoren te
informeren over haar acties.
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