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Wat is de Dag Zonder Drempels? 
 

De Dag Zonder Drempels is bedoeld om alle kinderen, jongeren en volwassenen, met en zonder 
beperking, met elkaar te laten kennismaken. Kinderen willen als kind behandeld worden: hoe speciaal 
ze ook zijn, een handicap maakt je niet speciaal. 
Op de ‘Dag Zonder Drempels’ willen we deze kinderen met elkaar laten spelen en een fantastische dag 
bezorgen omdat dat goed voor alle kinderen is! 
Daarnaast is het bedoeld voor de OUDERS van ALLE kinderen… opdat we van elkaar leren… hoe 
gelukkig sommige omstandigheden zijn … en hoe beperkingen er soms niet toe doen. 

  
Dag Zonder Drempels is in 2006 ontstaan door een initiatief van stichting ‘De Mikkies’ en stichting 
‘Sjaak Foundation’. Beide stichtingen zetten zich onder andere in voor kinderen die een extra zetje 
nodig hebben of extra aandacht verdienen en om … de wereld een beetje mooier te maken. 
Veel dank is verschuldigd aan Het Zomerterras in Vlaardingen dat faciliteiten ter beschikking stelt en 
volop meewerkt aan het tot stand brengen van dit bijzondere evenement. 
 
 

 
 

 

 
Tegenwoordig heeft de Dag Zonder Drempels een eigen stichting: De Stichting Dag Zonder Drempels. 
Ons initiatief heeft duidelijk bewezen dat het voorziet in een behoefte en als vaste waarde van het 
Zomerterras is ons evenement jaarlijks een hoogtepunt. Dit komt onder andere tot uitdrukking in: 

● Aantal bezoekers is al jaren stabiel hoog; 
Het evenwicht tussen kinderen met en zonder beperking; 

● Het aantal aansprekende attracties op het grote feestterrein en zelfs een deel van het park 
buiten het feestterrein; 

● Het aantal vrijwilligers is stabiel en vrijwel elk jaar bestaat het team uit vrijwel dezelfde mensen, 
met als resultaat dat de dag steeds beter verloopt en er voor de bezoekers veel herkenning is. 
 

 

 
Terugblik 

Dag Zonder Drempels 2019 
 
De 13e editie van De Dag Zonder was een dag met veel zon. 
  
Dit jaar was er gekozen om de opening te laten doen door de heer Massaar, directeur van het Fonds 
Schiedam Vlaardingen, een sponsor vanaf de eerste Dag Zonder Drempels. Samen met 
nachtburgemeester Leo IJdo, die ook dit jaar een prachtige opbrengst had met de kolenkit, werd om 
12.00 het festival geopend. 
 
Mensen met en zonder beperking, met eigen vervoer of door ons opgehaald (door drie gehuurde 
touringcars) bij de verschillende tehuizen in de regio.  
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De draaimolen, ook geschikt voor rolstoelen en bedden, is één van onze jaarlijkse toppers. Maar wat 
was het ook druk bij onze andere gratis activiteiten, zoals onder andere silent disco, G-judo, circus, 
taartjes-, bloemstukken en crea dingen maken en de kinderboerderij. 
 
Uiteraard genoten de bezoekers van de doelgroep ook van het gratis ijsje, de pannenkoeken en de 
limonade. Opgeluisterd door (Vlaardingse) artiesten zoals Rita Young, BEM, Sandy Struijs en was er 
een extra lang  optreden van United by Music. Als verrassingsoptreden waren de Wannebiezzz van de 
partij. 
 
Als organisatie gaat onze speciale dank uit naar alle vrijwilligers die deze dag mogelijk maken. Meer 
dan 100 vrijwilligers vervullen een taak op deze dag. Als tegenprestatie ontvangen ze een Dag Zonder 
Drempels T-shirt, lunch en aardigheidje achteraf.   
 
De organisatie kijkt trots terug op de afgelopen 13 edities. Het grote terrein benutten we jaarlijks ten 
volle.  
 

            
 
 
Cijfers en Feiten 
 
De 13e editie was zonnig en dat merk je gelijk aan het grote aantal bezoekers. 
Het budget van de Dag Zonder Drempels was jarenlang stabiel, maar elk jaar stijgen ook voor ons de 
kosten o.a. aangaande veiligheid en de kosten voor het Zomerterras.  
 
Het aantal sponsors en donateurs is ook vrijwel stabiel – wat de Dag Zonder Drempels een gezonde 
basis voor de toekomst biedt.  Echter merken we als organisatie wel dat het – door veel initiatieven in 
de maatschappij – voor sponsors meer en meer een keuze wordt aan welke stichting een bijdrage wordt 
geleverd. Vooral in natura wordt veel bijgedragen. Het Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o.  is al jaren 
onze belangrijkste donateur. Ons streven is om elk jaar nieuwe fondsen te werven en lokale bedrijven 
als sponsor warm te krijgen. 
 

Het aantal attracties houdt gelijke tred met het aantal bezoekers. Wel heeft er in de loop van de jaren 
een verschuiving plaatsgevonden – van entertainment is de nadruk nu meer komen te liggen op ‘doe’- 
dingen. We proberen er voor te zorgen dat er nergens lange wachttijden voor de bezoekers ontstaan. 
 
De Dag Zonder Drempels bestaat bij de gratie van vrijwilligers. De aanwas van vrijwilligers is zo sterk 
dat daar zelfs een wachtlijst voor bestaat.  
 
Kerngetallen 2019 

● Iets meer dan 2000 bezoekers uit Vlaardingen en omgeving, waarvan een groot deel met een 
beperking, begeleider(s) en familieleden. 

● artiesten en attracties 
o 10 artiesten 
o 10 ‘ doe’ dingen 
o 18 attracties 
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▪ Voorbeelden:  
● Draaimolen geschikt voor rolstoelen 
● Kinderboerderij 
● G-Judo 
● Circusschool 
● Stille disco 
 

● 100 vrijwilligers 
● 20 materieel sponsors 
● 100 kinderen en volwassenen met een zware lichamelijke beperking die met door de Stichting 

Dag Zonder Drempels georganiseerd (bus)vervoer gekomen 
 
Om een indruk te krijgen van het plezier en voldoening die het geeft om te werken aan deze prachtige 
dag, onderstaand een foto van de vrijwilligers die al jarenlang hard werken aan het succes van de 
afgelopen 13 jaar. 
 
 

 

 

Dag Zonder Drempels 2020 
 
De 14e editie van De Dag Zonder Drempels is helaas niet doorgegaan vanwege Covid-19. 
Het was als snel duidelijk dat er geen veilige en voor iedereen toegankelijke editie kon worden 
gereorganiseerd. Om toch onze doelgroep niet uit het oog te verliezen heeft het bestuur op de laatste 
zaterdag van Augustus bij 13 tehuizen waar de doelgroep verblijft 40 ijstaarten (met dank aan Winzo) 
bezorgd.  Voor vele was dit een emotioneel moment om midden in de pandemie toch iets van De Dag 
Zonder drempels te ontvangen. Hieruit blijkt maar weer dat De Dag Zonder Drempels een speciaal 
plekje heeft bij de doelgroep. 
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Dag Zonder Drempels 2021 
Ook in 2021 mocht de 14 editie vanwege de Corona maatregelen doorgaan. Door de versoepeling van 
enkele maatregelen was het wel mogelijk om de “Dag Zonder Drempels in concert” te organiseren in de 
stadsgehoorzaal. Waarbij niet alleen de doelgroep maar ook de vrijwilligers en de sponsoren welkom 
waren. 
De Wannebiezzz en one to Trio verzorgde een wervelend optreden. Je kon merken aan de doelgroep 
dat ze dit ontzettend gemist hadden, ze gingen volledig uit hun dak. 
Dit concert was alleen mogelijk door de financiële bijdrage van Het Fonds Schiedam Vlaardingen, 
DFDS Seaways bv en de Stichting Facilicom Foundation. Nogmaals onze dank voor de financiële 
steun. 

Vooruitblik – Dag Zonder Drempels 2022 
Op de laatste zaterdag van de zomervakantie in 2022 (20-08) organiseren wij, als het deze keer wel 
mag doorgaan, voor de veertiende keer de Dag Zonder Drempels. Het  terrein in ‘t Hof zal wederom 
onze thuisbasis zijn. Nu de Corona restricties zijn vervallen gaan we als organisatie vol voor een 
ouderwets gezellige “normale” Dag Zonder drempels te organiseren.  De eerste attracties zijn  
inmiddels al vastgelegd en zowel artiesten als vrijwilligers zijn benaderd.  

 
Voor de Stichting Dag Zonder Drempels zijn sponsors en vrijwilligers enorm belangrijk. Zonder hun 
inzet is het niet mogelijk om de dag jaarlijks te organiseren. Als bestuur willen wij de vrienden van de 
Dag Zonder Drempels erbij betrekken. Door middel van onze facebookpagina, Instagram en e-mails 
worden zij vanaf het begin betrokken bij de voorbereidingen. 

 
Het programma is op dit moment nog niet volledig bekend maar we zetten in op onderstaande;  
Eerste opzet van het programma 2022: 

 
Veldprogramma 
▪ Draaimolen – geschikt voor iedereen met (en zonder) beperking, ook in rolstoel 
▪ Goochelaars 
▪ De Mikkies – grote groep clowns en mede oprichters Dag Zonder Drempels 
▪ Circusschool Hannes en Co 
▪ Kinderboerderij 
▪ Bambata trommelen 

 
Podiumprogramma 
▪ Artiesten uit de doelgroep ( United by Music) 
▪ ?? 

 
Doe-dingen 
▪ Taartjes maken  
▪ Schilder en Knutselhoek  
▪ Bloemschikken 
▪ G-judo 
▪ Eigen ontwerp tasjes schilderen 
▪ Schilderen 
▪ Silent Disco 

 
 Overige gratis activiteiten 

 IJs van WINZO  
 Pannenkoekenhuis ’t Hof 
 Limonade van v/d Knaap  
 Schminken 
 Snoezelbus 
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De doelgroep wordt vanaf Juli benaderd door bezoeken aan tehuizen, organisaties en scholen. Hier 
worden posters uitgedeeld. Ook wordt in deze periode het vervoersplan uitgewerkt. Tevens wordt in de 
zomervakantie door middel van acties (De Mikkies) direct aan de doelgroep duidelijk gemaakt wanneer 
de dag is. 
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Budget 2022 
 

Ook in 2019 bestond weer een heel groot deel van onze ontvangsten uit giften in natura van (lokale) 
ondernemers. Ook hebben we weer de financiële steun gehad van Stichting Fonds Schiedam 
Vlaardingen e.o., waardoor de dag mogelijk is geworden. 
 
Aan de programmering zullen we niet heel veel wijzigen, daar de ervaring is dat de mensen van de 
doelgroep veel waarde hechten aan niet te veel verandering. 
 

 

  

  
 

  Begroting  

 2022 

Baten  

  

Subsidies  

Sponsoring:  

- Bedrijven/fondsen 17.000 

- Particulieren 1.000 

- Natura 11.000 

   

Totale baten 29.000 

  

Lasten  

  

Financieel/Administratie 125 

Algemene kosten 325 

Programmering 18.000 

Pr/Marketing/Acquisitie 500 

Onvoorzien                              500 

Locatiekosten 3.500 

Huur tenten-kramen 2.500 

Transportkosten 2.250 

Ondersteunende faciliteiten 1.000 

  

Totale lasten 28.700 

                 

  

              

  

Exploitatiesaldo 300 
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Huidige dekking 
 
Ook voor dit jaar hebben we al weer toezeggingen voor sponsoring in natura. Hier zijn we weer enorm    
blij mee en hebben wederom het vertrouwen gekregen van een aantal goede bekenden.   
Tevens zijn wij in gesprek met nieuwe sponsoren waardoor mede de editie 2022 ook weer mogelijk 
wordt. 
 
We hebben in het voorlopige programma voldoende variatie ingebouwd en hebben nog niet alles 
vastgelegd. Hierdoor zijn we in staat om bij het eventueel achterblijven van financiële steun een aantal 
onderdelen te schrappen. Wij zijn van mening dat de Dag zonder Drempels 2021 altijd moet doorgaan, 
maar kunnen geen financiële risico’s lopen. 
 
 
Wie dragen de Dag Zonder Drempels een warm hart toe? 
▪ Gemeente Vlaardingen  
▪ Stichting Zomerterras Vlaardingen 
▪ Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 
▪ DFDS Seaways Vlaardingen 
▪ Facilicom foundation 
▪ IKV Oost 
▪ Vele vrijwilligers (100) 

 
Sponsors  

Hoewel het elk jaar een lastige opgave is om het budget rond te krijgen, zijn wij er trots op dat zowel  
grote als kleine sponsors alle eerdere edities mogelijk gemaakt hebben.  

     
Elke bijdrage telt, zeker in een tijd dat subsidies minder en minder worden.  
Een duidelijk signaal dat het een evenement is waar behoefte aan bestaat – en navolging verdient.  

 
Email :  info@dagzonderdrempels.nl 

 
 

Personalia en andere gegevens 
 
Bestuur 
 

Voorzitter Mamon Salman 
Secretaris Aad van der Vaart 
Penningmeester Hans van Meerten 
Algemeen bestuur Jaco van Heijst 

 
Ondersteunend lid              Jack Vercouteren 

Liane Borst 
 

 
Organisatie 
 
Stichting 'Dag Zonder Drempels'  

  Opgericht 26 april 2007 
  Ingeschreven KvK Rotterdam onder nr.24414254 
  IBAN  NL15 INGB 0001 5557 27 
  Adres: Kleine Buitenweide 36 
  3134 AH Vlaardingen 
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