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Oprichting

De Stichting Dag Zonder Zorgen is op 29 april 2016 opgericht bij notariële akte.

Doel

Conform artikel2 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.

Balans per 31 december 2017 (in euro's)
31-12-17 31-12-16

Activa

Vlottende Activa
  Liquide middelen 3.924 2

Totaal 3.924 2

Passiva

Eigen vermogen
  Kapitaal 3.924 2

Totaal 3.924 2

Staat van baten en lasten 2017 (in euro's)
2017 2016

Baten
  Baten uit Fondsenwerving 6.035 1.600

Lasten
  Uitbetaling aan project 1.910 1.093
  Algemene kosten 203 505

Totaal lasten 2.113 1.598

Resultaat 3.922 2



Toelichting op de balans per 31 december 2017 (in euro's)
31-12-17 31-12-16

Liquide middelen 3.924 2

Dit betreft een rekening- courant bij de ING Bank.

Kapitaal

Stand per 1 januari 2017 2 0
Saldo staat van baten en lasten 3.922 2

Stand per 31 december 2017 3.924 2

Toelichting op de staat van baten en lasten 2017 (in euro's)

Baten uit fondsenwerving 6.035 1.600

Dit betreft donaties van ondernemingen en particulieren.

Uitbetaling aan projecten 1.910 1.093

Dit betreft directe kosten welke de stichting heeft moeten maken ten behoeve van
de primaire activiteiten van de Stichting.

Algemene kosten

Oprichtingskosten 0 450
Kamer van Koophandel 0 50
Bankkosten 42 5
Representatiekosten 161 0

203 505

Conform artikel 5 van de statuten zijn er geen vergoedingen en/of onkostenvergoedingen
aan het bestuur betaald.
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