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Voorwoord
Met veel genoegen hebben wij het jaarverslag van 2017 van Stichting Dare To Take Care
samengesteld. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van het tweede 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 2017 en de activiteiten die
hebben plaatsgevonden. Hierin streven we naar complete transparantie. Wij danken iedereen die
onze foundation in 2017 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 2017
In het eerste volledige bestaansjaar van 2017 zijn op hoofdlijnen de volgende 3 doelen bereikt.
Ten eerste is een solide foundation neergezet zowel qua bestuursstructuur en – samenstelling,
branding/marketing en interne processen. De stichting is opgericht door de notaris in Gorinchem en
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 856228503. De Belastingdienst heeft
de foundation de ANBI status verleend, waardoor giften door bedrijven en particulieren onder
voorwaarden onder een gunstig fiscaal regime vallen (ANBI nummer 8652.28.503). De basis voor
de website is neergezet.
Ten tweede is een eerste sponsoring evenement georganiseerd door twee zaalvoetbalteams uit
Gorinchem. Met dit evenement werd de foundation voor het eerst onder de aandacht gebracht
van een groter publiek. De zaalvoetbalteams vroegen entreegeld voor hun wedstrijd die geheel
ten goede is gekomen aan de foundation. Dit had een onverwacht dominee-effect. Een feest werd
georganiseerd door een plaatselijke ondernemer, die een deel van zijn omzet doneerde aan Dare
To Take Care. Een reclamebureau meldde zich als sponsor. Ook andere verenigingen werden door
dit evenement op een idee gebracht om zich op een of andere wijze in te zetten voor de
Foundation.
Het resultaat is dat in 2017 een bedrag aan donaties is ontvangen, dat groter is dan verwacht..
In lijn met de doelstelling van de foundation is lokaal gezocht naar een goede bestemming van
de ontvangen donaties. Er zijn drie woonzorgcentra benaderd in Gorinchem die in 2017 een
verzorgd entertainmentprogramma aangeboden hebben gekregen door Dare To Take Care.
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Ten derde heeft de stichting in 2017 een verdere samenwerking gezocht met een school in
Bangladesh. Deze school richt zich met name op kinderen met een beperking. De meeste kinderen
op de Kookaburra school in Dhaka hebben een vorm van autisme, waardoor speciaal onderwijs
noodzakelijk is. Met minimale middelen maar met enorme inzet van onderwijzend personeel wordt
deze kinderen een betere toekomst gegeven. De school is een particulier initiatief van een
Australier. De oprichter heeft met twee autistische kinderen zelf ervaren wat het belang is van goed
en passend onderwijs.

3. Bestuur
Het bestuur van Dare To Take Care bestond in 2017 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 voor Roos Korthals Altes die het bestuur op allerlei wijze
ondersteuning biedt.
Het bestuur is tezamen drie keer in vergadering geweest.

4. Vooruitblik 2018
Het bestuur heeft voor 2018 de volgende doelstellingen geformuleerd:
1.) Het verbeteren van onze naamsbekendheid door middel van ontwikkeling van betere
communicatie-uitingen
2.) Het ontwikkelen van eigen initiatieven die lokaal zorgen voor ‘more happy faces’.
3.) Verbeteren positie van Kookaburra School door financiële en materiele ondersteuning
4.) Actieve search naar particuliere initiatieven die voor ondersteuning door Dare To Take
Care in aanmerking komen

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

Bijlagen
Bijlagen:
- Jaarrekening 2017
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