
Stichting DAN - Jaarverslag 2019  

Stichting DAN is opgericht op 20 maart 2013 en heeft in 2019 voor de zevende keer de Speelweek in 

Nieuwveen georganiseerd, ook dit jaar is het weer een groot succes geweest! Naast de Speelweek heeft 

Stichting DAN in 2019 ook weer een succesvolle plantjesmarkt gehouden om naamsbekendheid en 

inkomsten te genereren. 

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 2019 hebben we nog steeds voldoende 

reserves om een volwaardige Speelweek te kunnen organiseren mochten de inkomsten onverwacht 

tegenvallen. We verwachten voor komend jaar wel weer enkele investeringen te zullen doen. 

In 2019 heeft onze plantjessponsor opnieuw stichting DAN een grote hoeveelheid plantjes gedoneerd, 

deze zijn door vrijwilligers gereed gemaakt en verkocht in een kraam in Nieuwveen. De plantjesmarkt is 

weer succesvol verlopen en goed bezocht. We merken dat de inwoners van Nieuwveen al bekend zijn met 

dit jaarlijks terugkerende evenement. In 2019 hebben we weer enkele nieuwe sponsoren kunnen 

verwelkomen waardoor de sponsorbijdrage weer wat gestegen is. Tevens hebben we dit jaar een heel 

mooi sponsorbedrag ontvangen van de Rabobank Clubsupport. 

Elk jaar bekijken we de activiteiten en de verdeling over de week. Ook dit jaar zijn we weer gestart met 

een brainstorm tijdens een kick-off avond voor vrijwilligers. De opkomst op de kick-off avond is elk jaar 

meer, daar zijn we blij mee. Tijdens deze brainstorm hebben we weer nieuwe ideeën opgedaan en is het 

programma in grote lijnen opgezet. Tevens is een thema gekozen voor de Speelweek namelijk “Safari”. 

Door de kick-off weer vele nieuwe activiteiten die dit jaar zijn georganiseerd. Bijkomend doel is het 

vergroten van laagdrempelige betrokkenheid van onze vrijwilligers en dit blijkt te werken. 

Een nieuwe activiteit was onder andere de schuim/waterfestijn op vrijdagmiddag en ook het 

pannenkoekenfeest was dit jaar nieuw. De Mudrun hebben we dit jaar voor de tweede keer gehouden 

door het grote enthousiasme van het jaar ervoor. Ook dit jaar weer een enorme opkomst bij de Mudrun 

die in samenwerking met Scouting Nieuwveen is georganiseerd. Tevens hebben we dit jaar nieuw/extra 

de Avond4daagse en een Halloween disco georganiseerd samen met Scouting Nieuwveen. 

Het aantal deelnemers was flink hoger dan in 2019, totaal 1758 deelnemers t.o.v. 1422 deelnemers in 

2018. We hadden dit jaar één activiteit meer, maar vermoeden ook dat de groei van het aantal inwoners 

in Nieuwveen zelf ook ervoor zorgt dat we meer aanloop hebben in de Speelweek. En de Speelweek is 

weer echt een begrip geworden na de afgelopen succesvolle jaren. 

In 2019 hebben we geïnvesteerd in een beachvlaggen, nieuwe vrijwilligers T-shirts, EHBO tassen en een 

DAN app. Met de DAN app hopen we meer betrokkenheid te krijgen, de doelgroep effectief te kunnen 

bereiken en makkelijker te communiceren met de vrijwilligers. 

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

Freddy Spek - Voorzitter  

Petra Hoogervorst – Penningmeester 

Madelon Hoogenboom – secretaris 

Linda Bruintjes – algemeen bestuurslid 

Ella van Veen – algemeen bestuurslid 

Marko Schiedam – algemeen bestuurslid 

Ronald Kuijpers – algemeen bestuurslid 

  



Deelnemersaantallen Speelweek: 

Activiteit 2018 2019 

Opening 90 158 

Darten 31 - 

Creatief (2x) 357 316 

Kinderbingo 46 58 

Superbingo 121 113 

Pannenkoekenfeest - 127 

Tentenkamp 69 70 

Disco 62 83 

DAN Fun 
World/schuimparty (2020) 

 
134 

 
163 

Voorstelling/show - 127 

Viswedstrijd 30 37 

Filmavond jong 31 48 

Filmavond oud 67 68 

Metaalvakschool 59 - 

Vossenjacht 127 142 

Mudrun 103 155 

Natuurspeurtocht 58 52 

Disco pimpmiddag 37 41 

Totaal aantal deelnemers 
 

1422 
 

1758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALANS EN VERLIES&WINST 

Stichting DAN 2019 balans             

Datum van oprichting: 20 maart 
2013             

              

activa 31-12-2018 31-12-2019   passiva 31-12-2018 31-12-2019 

              

overige vorderingen       kortlopende schulden     

Debiteuren  €                        -   €                        -    Crediteuren  €                        -   €                        -  

              

liquide middelen             

Kas  €                   118   €                   423    Reserve/eigen vermogen  €             12.584   €             12.018  

Bank  €             12.466   €             11.596          

   €             12.584   €             12.018          

              

              

   €             12.584   €             12.018       €             12.584   €             12.018  

              

Stichting DAN 2018 verlies en winst             

              

inkomsten 2018 2019   uitgaven 2018 2019 

              

Entreegelden Speelweek  €                3.084   €                3.358    Inkopen tbv activiteiten Speelweek  €                6.286   €                7.780  

Overige inkomsten Speelweek  €                   116   €                     57    Algemene kosten Speelweek  €                1.706   €                1.994  

Subsidie Gemeente Nieuwkoop  €                1.175   €                1.175          

Inkomsten overige activiteiten    €                1.144    Investeringen  €                        -   €                2.083  

Rabobank Clubsupport  €                   233   €                   924    Inkopen tbv overige activiteiten    €                1.381  

Inkomsten sponsors/donateurs  €                3.904   €                4.383          

Inkomsten fondsen/overig  €                   646   €                        -          

Inkomsten plantjesactie  €                2.499   €                1.999    Overige kosten  €                   340   €                   441  

              

Negatief resultaat    €                   639    Positief resultaat  €                3.322   €                        -  

Afrondings/telverschil    €                        2    Afrondings/telverschil  €                        3   €                        2  

Totaal Verlies en Winst  €             11.657   €             13.681       €             11.657   €             13.681  

       
 


