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Voorwoord
Met veel genoegen hebben wij het jaarverslag van 2018 van Stichting Dare To Take Care
samengesteld. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van het derde jaar van onze foundation.
Sinds de oprichting op 1 april 2016 is er al heel wat gebeurd.
Het bestuur geeft in dit jaarverslag inzicht in het financiële jaar 2018 en de activiteiten die
hebben plaatsgevonden. Hierin streven we naar complete transparantie. Wij danken iedereen die
onze foundation de afgelopen jaren heeft gesteund en hopen op een groeiende en blijvende
steun van velen in de toekomst. Indien u vragen, suggesties of ideeën heeft, vernemen wij dit
graag.
Namens het bestuur,

Richard Kooi
Voorzitter Dare To Take Care
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1. Missie
Cagemax heeft inmiddels een lange traditie op het gebied van vrijgevigheid. Jaarlijks wordt een
aantal goede doelen gekozen die financiële ondersteuning ontvangen. Met de oprichting van ‘Dare
To Take Care’ wil Cagemax de charitatieve donaties verder professioneel beheren en structureren.
Dare To Take Care is een vermogensfonds dat kleine en grotere goede doelen ondersteunt op
lokaal, nationaal en/of internationaal niveau.
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun, financieel of materieel, aan grotere en kleine
maatschappelijke, sociale en andere doelen die vooral ontstaan door individuele initiatieven op
lokaal, nationaal of internationaal niveau. Deze doelen moeten op korte termijn een zichtbaar effect
hebben en de situatie voor mens en/of dier verbeteren. Eveneens kunnen wetenschappelijke of
educatieve doelen ondersteund worden, die meer inzicht verschaffen in de situatie van mens en/of
dier. De financiële steun dient in het geheel ten goede te komen aan het doel en kan nooit bedoeld
zijn voor persoonlijke kosten (zoals reis-en verblijfkosten). Dare To Take Care geeft de voorkeur aan
eenmalige steun. Initiatieven mogen nooit afhankelijk worden van de steun van Dare To Take Care.
De missie van Dare To Take Care blijkt uit de geformuleerde doelstelling, en kan kernachtig worden
omschreven als het bieden van ondersteuning aan initiatieven die de omgeving van mens en/of dier
verbeteren.
Ten einde deze missie te realiseren is het bestuur actief op zoek naar projecten die door het
voltallige bestuur omarmd worden en passen binnen de doelstelling van Dare To Take Care. Om de
naamsbekendheid te vergroten wordt actief gecommuniceerd, zodat aanvragers zoals
verenigingen/stichtingen al dan niet met een ANBI status, lokale fondsen of individuen met kleine
initiatieven de weg naar Dare To Take Care weten te vinden.

2. Terugblik 2018
Na het eerste volledige bestaansjaar in 2017 (na oprichting eind Q1 2016) zijn in 2018 meerdere
doelen bereikt waar wij verschillende initiatieven hebben gesteund en waar wij trots op zijn.
In 2017 is middels een aantal sportevenementen een bedrag aan donaties ontvangen, waarvan
drie woonzorgcentra in Gorinchem een compleet verzorgd entertainmentprogramma aangeboden
hebben gekregen door Dare To Take Care. In januari 2018 vonden hiervan de laatste optredens
plaats. De reacties van zowel de bewoners als het verzorgend personeel waren hartverwarmend.
Het succes en de vele ‘happy faces’ die bereikt worden met het entertainment voor ouderen en
verzorgers in woonzorgcentra, heeft ons doen besluiten dit ook in 2018 de aandacht te geven.
Dit jaar hebben we vier woonzorgcentra een volledig entertainment programma aangeboden van
ieder vier optredens, inclusief de hapjes en drankjes om de middag compleet te maken. Dare To
Take Care is voornemens om dit concept ook in 2019 weer aan te gaan bieden.
Ook via Social Media is Dare To Take Care inmiddels een goed informatieplatform geworden, de
Facebookpagina telt meer dan 200 volgers en (middels een gepromoot bericht) is het bereik meer
dan 4,5K geweest. We streven ernaar om ten minste twee keer per maand de volgers een update
te geven waar de foundation mee bezig is. Het aantal volgers groeit nog steeds.
Ook in 2018 is de stichting benaderd door diverse organisaties die in aanmerking zouden willen
komen voor een donatie. Hieruit hebben wij Stichting De Regenboogboom geselecteerd en
benaderd om meer te horen over hun doelstellingen. Stichting De Regenboogboom bezoekt met
vele vrijwilligers door heel Nederland zieke kinderen in ziekenhuizen en thuis, om hen middels een
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‘droomdeken’ (gemaakt door vrijwilligers in het hele land) een veilig gevoel te bieden in de nare
situatie waarin zij zich bevinden. Een prachtig initiatief, dat in 2019 verder wordt uitgewerkt.

3. Bestuur
Het bestuur van Dare To Take Care is ten opzichte van 2017 ongewijzigd gebleven en bestaat uit
de volgende bestuursleden:
• Joris Brock
• Richard Kooi
• Cissie van Stokkom
Naast de bestuursleden zijn een beperkt adviseurs/vrijwilligers nauw betrokken bij de foundation.
Speciale dank van het bestuur is ook dit jaar voor Roos Korthals Altes, die het bestuur op allerlei
wijze ondersteuning biedt.
Het bestuur is tezamen drie keer in vergadering geweest.

4. Vooruitblik 2019
Het bestuur heeft voor 2019 de volgende doelstellingen geformuleerd:
1.) Het verbeteren van onze naamsbekendheid door middel van ontwikkeling van betere
communicatie-uitingen. Uiterlijk Q2 2019 moet een nieuwe website klaar zijn.
2.) Middels Social Media en de verbeterde website mensen actief informeren over de
activiteiten van Dare To Take Care en op de hoogte houden over nieuws en events.
3.) Middels Social Media de betrokkenheid van de achterban vergroten door actief om
initiatieven te vragen en de mogelijkheid bieden om verzoeken in te dienen.
4.) Het ontwikkelen van eigen initiatieven die lokaal zorgen voor ‘more happy faces’.
5.) Een entertainment programma voor een aantal woonzorgcentra ook dit jaar aanbieden
en hiervoor een draaiboek maken voor komende jaren.
6.) Ten minste 1 Nederlandse organisatie benaderen die zich inzet voor opvang van kinderen
in crisissituaties.

5. Financiële positie
Dare To Take Care is niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting en de
Omzetbelasting.

Bijlagen
Bijlagen:
- Jaarrekening 2018
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