
Stichting DAN - Jaarverslag 2017   

Stichting DAN is opgericht op 20 maart 2013 en heeft in 2017 voor de vijfde keer de speelweek in 

Nieuwveen georganiseerd, dit was opnieuw een groot succes! Naast de speelweek heeft Stichting 

DAN in 2017 ook weer een plantjesmarkt gehouden om naamsbekendheid en inkomsten te 

genereren, ook dit was weer een groot succes. 

Binnen het bestuur hebben we begin 2016 benoemd dat ons doel is om voldoende reserves te 

hebben om de speelweek 1x te kunnen organiseren zonder inkomsten. In 2017 is, mede door een 

aantal grote investeringen, een klein negatief resultaat behaald. Ons doel is echter behaald, met de 

huidige reserves kunnen we een volwaardige speelweek organiseren als de inkomsten in een bepaald 

jaar tegenvallen en daarnaast de noodzakelijke investeringen doen. 

In 2017 hebben we onze plantjessponsor opnieuw bereid gevonden een grote hoeveelheid plantjes 

te sponsoren, deze zijn door vrijwilligers opgepot en verkocht in een kraam in het dorp. Dit was 

wederom een zeer succesvolle actie. Ook hebben we diverse sponsoren die onze stichting financieel 

steunen, ondanks dat er nieuwe sponsoren zijn gevonden is het totale sponsorbedrag helaas licht 

teruggelopen.  

Elk jaar bekijken we de activiteiten en de verdeling over de week. Veel activiteiten van voorgaande 

jaren zijn ook dit jaar weer teruggekomen. Vanwege het 5-jarig jubileum hadden we op 

maandagochtend een feestelijke opening tijdens de zeepkistenrace. Ook was de rommelmarkt weer 

terug tijdens deze maandagochtend. Voor alle aanwezigen en belangstellenden was er taart, er gold 

geen entree voor de opening dus is onbekend hoeveel bezoekers er waren. De bingo is in een 

vernieuwd en swingend jasje gestoken wat erg goed werd ontvangen. Het jubileum kwam vaker in de 

week terug, woensdagavond was er bijvoorbeeld een grote goochelshow in Het Trefpunt.  Voor het 

eerst hebben we met tentenkamp vanwege slecht weer moeten uitwijken maar dat werd door hulp 

van velen goed opgelost. De afsluiting om alle vrijwilligers te bedanken was weer een erg leuk en 

gezellige einde van de week.  

Het aantal bezoekers was ongeveer gelijk aan vorig jaar, de ene activiteit groeit, voor andere was 

minder belangstelling. Per saldo was het aantal bezoekers gedurende de week ongeveer gelijk aan 

vorig jaar. 

Er zijn in 2017 een aantal grotere investeringen gedaan. De stichting heeft een eigen 

muziekinstallatie aangeschaft en twee grote partytenten.  

Het bestuur van Stichting DAN bestond tijdens de speelweek uit de volgende personen:  

Nico van Elteren - Voorzitter  

Willeke van der Hoorn - Vicevoorzitter  

Petra Breedijk – Penningmeester 

Paul Hellemons – algemeen bestuurslid 

Rob Rehorst – algemeen bestuurslid 

Linda Bruintjes – algemeen bestuurslid 

Freddy Spek – algemeen bestuurslid 

Nico van Elteren en Paul Hellemons zijn na de speelweek afgetreden als bestuurslid.  



Deelnemersaantallen Speelweek: 

Activiteit 2016 2017 

Opening 110 ? 

Sportieve Clinics 75 51 

Lego 102 83 

Speurtocht 124 - 

Darten 30 27 

Creatief 341 339 

Kinderbingo 59 55 

Superbingo 156 125 

Zeepkisten 42 39 

Nieuwveense spelletjes 73 72 

Tentenkamp 81 68 

Disco 41 53 

DAN Fun World 144 116 

Voorstelling - 184 

Totaal aantal 
bezoekertjes 1378 1212 

 

 

  



BALANS EN VERLIES&WINST 

Stichting DAN 2017 balans             

Datum van oprichting: 20 maart 
2013             

              

activa 31-12-2016 31-12-2017   passiva 31-12-2016 31-12-2017 

  
  

        

overige vorderingen 
  

  kortlopende schulden     

Debiteuren  €                          -     €                         -      Crediteuren  €                        -   €                        -  

              

liquide middelen             

Kas  €                        56   €                    128    Reserve/eigen vermogen  €                9.727   €                9.262  

Bank  €                9.671   €                9.134          

   €                9.727   €                9.262          

              

              

   €                9.727   €                9.262       €                9.727   €                9.262  

              

Stichting DAN 2017 verlies en winst             

              

inkomsten 2016 2017   uitgaven 2016 2017 

              

Entreegelden Speelweek € 3.498  €                2.769    Inkopen tbv activiteiten Speelweek  €                5.214   €                6.338  

Overige inkomsten Speelweek € 205  €                        -   Algemene kosten Speelweek  €                2.080   €                2.373  

Subsidie Gemeente Nieuwkoop € 1.160  €                1.175          

Inkomsten overige activiteiten € 187  €                        -   Investeringen  €                        -   €                1.871  

Rabobank Fietssponsortocht € 116  €                    100    Inkopen tbv overige activiteiten  €                     99   €                        - 

Inkomsten sponsors/donateurs € 4.544  €                3.822          

Inkomsten fondsen/overig € 40  €                    199          

Inkomsten plantjesactie € 2.404  €                2.821    Overige kosten  €                   419   €                   769  

              

Negatief resultaat    €                    465    Positief resultaat  €                4.045    

Totaal Verlies en Winst € 12.154  €             11.351       €             11.857   €             11.351  

 

 

 

 


