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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan de bestuursleden van

Stichting DaDa  

Zuidbaan 518  

2841 MD  Moordrecht

Kenmerk Behandeld door Datum

19003 WKO 1 mei 2019

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw Stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen

de balans met tellingen van € 827.984 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van

€ 338.907, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting DaDa te Nieuwerkerk aan den IJssel

bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 met de

toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van de directie

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur verstrekte

gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de

daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

Verantwoordelijkheid

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met

Nederlands recht.

Werkzaamheden

In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze

werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van

financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen  van de

jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens

geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid

van  de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van

de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 



BESTUURDERSVERSLAG

Bestuursverslag 2018

Ten opzichte van 2018  zijn de opbrengsten van Stichting DaDa flink gestegen. Dit wordt met name

veroorzaakt doordat wij in tegenstelling tot in 2017 weer een succesvol DaDa diner hebben georganiseerd.

De netto opbrengst van het diner is, doordat wij de kosten omlaag hebben gebracht, bovendien fors

gestegen. De opbrengsten uit donateurs en ambassadeurs bleven op een vergelijkbaar niveau, evenals de

opbrengsten uit de overige evenementen. Dankzij een aanzienlijke inspanning van vele personen en

bedrijven is DaDa er zo in geslaagd om weer een groot aantal projecten te realiseren.

Succesvolle evenementen

Zoals aangegeven heeft in 2018 weer een succesvol DaDa-diner plaatsgevonden. Op een nieuwe leest

geschoeid tegen aanzienlijke lagere kosten dan voorgaande edities van het diner. De DaDa Golfdag was

wederom een succesvol evenement met een substantiële bijdrage in de opbrengsten. Daarnaast was er

ook weer een groot aantal mensen actief voor DaDa. Zonder twijfel het belangrijkste evenement was de

Run for Value waarbij de DaDa-lopers bij de marathon van Rotterdam een bedrag van meer dan 110.000

euro bijeen brachten.

Donateur en ambassadeurs

Naast opbrengsten uit evenementen hebben wij in 2017 het aantal vaste donateurs en ambassadeurs

behoorlijk op peil kunnen houden. Zo'n 75 donateurs en 10 ambassadeurs hebben zich voor langere tijd

verbonden aan Stichting DaDa. Dit zorgt voor een continue stroom van inkomsten van ongeveer EUR

140.000 per jaar. Ook dit jaar werd dit nog aangevuld met een aantal incidentele opbrengsten.

Ontwikkeling opbrengsten en kosten

De inkomsten van Stichting DaDa stegen ten opzichte van 2017, voornamelijk door het diner. De kosten,

met uitzondering van de kosten voor het diner dat in 2017 niet plaatsvond,  bleven op een vergelijkbaar

niveau als in 2017. In totaliteit resulteerde dit in een hoger resultaat dan voorgaand jaar, door een hoger

niveau van projectrealisatie eindigden de voorzieningen op een vergelijkbaar niveau. Wij zien dit als

positief: het gaat immers om  projecten die bij dragen aan de realisatie van onze doelen. De voorzieningen

waren van voldoende niveau om alle projecten die aan de criteria voldeden te kunnen honoreren.

De voorziening debiteuren blijft een punt van aandacht. Wij constateren dat nog steeds een te groot deel

van de debiteuren vorderingen langer openstaat en de inbaarheid onzeker is geworden.

Bedrijfspand

Stichting DaDa heeft de beschikking over een bedrijfspand in Moordrecht. Het pand is eigendom van een

van de ambassadeurs van Stichting DaDa en kan tegen gunstige condities worden gehuurd waarbij tevens

waarborgen voor toekomstig gebruik zijn overeengekomen.



Realisatie van projecten

Met de opbrengsten uit de evenementen en de bijdragen van onze ambassadeurs en donateurs hebben wij

in 2018 weer een groot aantal projecten kunnen goedkeuren en realiseren. Naast de projecten in

ziekenhuizen hebben wij de lijn waarbij wij ons in toenemende mate richten op projecten in "awbz

instellingen" voortgezet. Hierbij gaat het overigens wel om iets omvangrijkere projecten. Vooralsnog laat

de financiële positie van Stichting DaDa dit toe en wij streven ernaar om ook in de toekomst deze wat

omvangrijkere projecten aan te kunnen.

De doorlooptijd van projecten is nog steeds hoog. Dit vertaalt zich in een relatief grote post liquide

middelen op de balans die bestemd zijn voor het realiseren van projecten. Ons streven is er op gericht om

een zo groot mogelijk deel van de middelen te besteden aan de projecten die bijdragen aan het realiseren

van onze doelstellingen. 

Organisatie en bestuur

De stichting had geen medewerkers in dienst. De samenstelling van het bestuur is in 2018 niet gewijzigd.

Het bestuur is onbezoldigd.

Tot slot

Met tevredenheid stellen wij vast dat Stichting DaDa ook in 2018 weer een mooie bijdrage heeft kunnen

leveren aan de verbetering van de zorg aan kinderen in Nederland. Maar er is nog veel te doen. Wij blijven

knokken voor ons einddoel: een echt kindvriendelijkere zorg in Nederland!

Bestuur Stichting DaDa

Andre van Duivenbode, voorzitter

Willem van Meurs, Evenementen

Robbert Prins, Penningmeester

Jan Paul Schop, Projecten



JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018

 

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 34.792 46.398

Financiële vaste activa  (2) 108.510 124.090

 143.302 170.488

Vlottende activa

Voorraden  (3)

Voorraad knuffels 25.085 44.511

Vorderingen  (4)

Debiteuren 183.170 13.938

Overige vorderingen en overlopende

activa 648 1.974

183.818 15.912

Liquide middelen  (5) 475.779 495.925

TOTAAL ACTIVA 827.984 726.836

Stichting DaDa te Nieuwerkerk aan den IJssel

Samenstellingsverklaring afgegeven   



31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Ondernemingsvermogen  (6)

Stichtingskapitaal 10.000 10.000

Voorzieningen  (7) 749.935 686.374

Kortlopende schulden  (8)

Schulden aan kredietinstellingen 22 -

Schulden aan leveranciers 50.517 9.710

Overlopende passiva 17.510 20.752

68.049 30.462

TOTAAL PASSIVA 827.984 726.836

Samenstellingsverklaring afgegeven - 6 -



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

€ €

2017

€ €

Fondsenwerving  (9) 576.049 290.629

Kosten fondsenwerving/

projectlasten  (10) 112.751 20.973

Bruto-omzetresultaat 463.298 269.656

Lasten

Afschrijvingen 11.606 11.606

Overige bedrijfskosten  (11) 104.060 112.538

115.666 124.144

Bedrijfsresultaat 347.632 145.512

Financiële baten en lasten  (12) -8.725 18.112

Resultaat 338.907 163.624

Stichting DaDa te Nieuwerkerk aan den IJssel

Samenstellingsverklaring afgegeven - 7 -



3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

Op 7 oktober 1999 heeft de oprichting van Stichting DaDa bij notariële akte plaatsgevonden. 

De doelstellingen van de Stichting zijn:

Bij te dragen aan een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland

door het realiseren van projecten die niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis of de

gezondheidszorg gefinancierd kunnen worden.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in

het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Personeelsleden

Bij de onderneming waren in 2018 geen werknemers in dienst.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen

bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van actuele waarde.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of

lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele

beoordeling van de voorraden.

Stichting DaDa te Nieuwerkerk aan den IJssel

Samenstellingsverklaring afgegeven - 8 -



Vorderingen en overlopende activa

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

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk

aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in

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

vorderingen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten

worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening

wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende

verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Overige voorzieningen

De voorziening voor de projecten wordt opgenomen voor toegezegde projecten. De waarde van de

voorziening is gebaseerd op de geschatte kosten van het project.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten van het verslagjaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn.

Kosten fondsenwerving/projectlasten

Onder de projectlasten wordt verstaan de direct aan de projecten toe te rekenen kosten.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van

gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het

actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige

afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Stichting DaDa te Nieuwerkerk aan den IJssel

Samenstellingsverklaring afgegeven - 9 -



4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

1. Materiële vaste activa

Verbouwing 33.330 42.489

Inventaris 655 2.618

Vervoermiddelen 807 1.291

 34.792 46.398

Verbouwing

€

Inventaris

€

Vervoer-

middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2018

Aanschaffingswaarde 91.595 10.885 21.008 123.488

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen -49.106 -8.267 -19.717 -77.090

42.489 2.618 1.291 46.398

Mutaties 

Afschrijvingen -9.159 -1.963 -484 -11.606

Boekwaarde per 31 december 2018

Aanschaffingswaarde 91.595 10.885 21.008 123.488

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen -58.265 -10.230 -20.201 -88.696

Boekwaarde per 31 december 2018 33.330 655 807 34.792

Afschrijvingspercentages

%

Verbouwing  20

Inventaris  20

Vervoermiddelen  20

2. Financiële vaste activa

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Effecten

Rabobank ledencertificaten 108.510 124.090

De Rabobank ledencertificaten zijn gewaardeerd tegen de koers per 31 december 2018.

Stichting DaDa te Nieuwerkerk aan den IJssel

Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -



3. Voorraden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Voorraad knuffels

Voorraad knuffels 15.850 35.436

Vooraad speelgoed pallets 3.630 9.075

Voorraad mini auto's 5.605 -

25.085 44.511

4. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 404.071 222.321

Voorziening dubieuze debiteuren -220.901 -208.383

183.170 13.938

Voor eventuele oninbaarheid is een voorziening getroffen, waarvoor is aangehouden alle openstaande

debiteuren ouder dan 365 dagen.

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 648 1.974

Overlopende activa

Rente Rabobank BedrijfsTelerekening 389 1.739

Verzekeringspremie 259 212

Internet kosten - 23

648 1.974

5. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. Vermogens Spaarrekening 430.000 457.989

ABN AMRO Bank N.V. Zakelijk Flexibel Deposito 3.132 3.132

Rabobank Zakelijke rekening NL12.RABO.0128.9720.09 34.880 25.398

Rabobank DoelReserveren 6.620 7.508

Rabobank Zakelijke rekening NL66.RABO.0300.8869.50 304 425

ABN AMRO Bank N.V. Bestuurrekening - 407

Kas 843 1.066

475.779 495.925

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Stichting DaDa te Nieuwerkerk aan den IJssel

Samenstellingsverklaring afgegeven - 11 -



PASSIVA

6. Ondernemingsvermogen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

7. Voorzieningen

Overige voorzieningen 749.935 686.374

Overige voorzieningen

Voorziening projecten 609.061 556.932

Voorziening gebonden projecten 140.874 129.442

749.935 686.374

2018

€

2017

€

Voorziening projecten

Stand per 1 januari 556.931 624.490

Resultaatverdeling 338.907 163.624

895.838 788.114

Naar gebonden projecten -297.179 -240.175

Vrijval niet opgevraagde projecten 10.402 8.993

Stand per 31 december 609.061 556.932

Voorziening gebonden projecten

Stand per 1 januari 129.442 169.784

Dotatie nieuwe projecten 297.179 240.175

426.621 409.959

Gerealiseerde projecten -285.747 -280.517

Stand per 31 december 140.874 129.442

Stichting DaDa te Nieuwerkerk aan den IJssel

Samenstellingsverklaring afgegeven - 12 -



8. Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Schulden aan kredietinstellingen

ABN AMRO Bank N.V. Bestuurrekening 22 -

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen Donateurs 13.250 13.250

Vooruit ontvangen Ambassadeurs - 2.500

Nog te betalen kosten 4.260 5.002

17.510 20.752

Stichting DaDa te Nieuwerkerk aan den IJssel

Samenstellingsverklaring afgegeven - 13 -



5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

€

2017

€

9. Fondsenwerving

Opbrengst DaDa-Diner 290.200 18.745

Opbrengst Donateurs/Ambassadeurs/Donaties 137.944 138.713

Opbrengst Evenementen 147.905 133.171

576.049 290.629

10. Kosten fondsenwerving/projectlasten

Kosten fondsenwerving 112.751 36.980

Overschrijding projecten - -16.007

112.751 20.973

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwing 9.159 9.159

Inventaris 1.963 1.963

Vervoermiddelen 484 484

11.606 11.606

11. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 35.269 34.970

Voorziening debiteuren 12.518 18.968

Kantoorkosten 4.551 6.227

Autokosten 4.232 5.074

Verkoopkosten 2.223 3.747

Algemene kosten 2.264 2.276

Beheerkosten 43.003 41.276

104.060 112.538

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 31.321 30.855

Gas water licht 1.357 1.210

Onderhoud onroerende zaak 134 518

Onroerendezaakbelasting 180 178

Overige huisvestingskosten 2.277 2.209

35.269 34.970

Voorziening debiteuren

Mutatie voorziening 12.518 18.968

Stichting DaDa te Nieuwerkerk aan den IJssel

Samenstellingsverklaring afgegeven - 14 -



2018

€

2017

€

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.007 1.581

Drukwerk 944 1.609

Automatiseringskosten 699 1.326

Telefoon 902 796

Porti 819 853

Overige kantoorkosten 180 62

4.551 6.227

Autokosten

Brandstoffen 1.377 1.162

Onderhoud 630 1.518

Verzekering 498 848

Motorrijtuigenbelasting 1.727 1.505

Overige autokosten - 41

4.232 5.074

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten - 1.609

Relatiegeschenken/bloemen 320 25

Reis- en verblijfkosten 1.903 2.113

2.223 3.747

Algemene kosten

Verzekeringen 880 875

Bankkosten 987 1.230

Overige algemene kosten 397 171

2.264 2.276

Beheerkosten

Kosten secretariaat 41.391 39.240

Administratiekosten 1.612 2.036

43.003 41.276

Stichting DaDa te Nieuwerkerk aan den IJssel

Samenstellingsverklaring afgegeven - 15 -



2018

€

2017

€

12. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 6.855 8.202

Rentelasten en soortgelijke kosten -15.580 9.910

-8.725 18.112

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente banken 389 1.736

Rente leden certificaten Rabobank 6.466 6.466

6.855 8.202

Rentelasten en soortgelijke kosten

Koersresultaat leden certificaten Rabobank -15.580 9.910

Stichting DaDa te Nieuwerkerk aan den IJssel

Samenstellingsverklaring afgegeven - 16 -


