
 
                   Beleidsplan 

STICHTING ACTIVITEITEN LIONSCLUB BRONCKHORST 
 

 

 

 

Naam: Stichting Activiteiten Lionsclub Bronckhorst, gevestigd in de gemeente Bronckhorst. 

Opgericht bij akte op 14 januari 2009 voor mr. Anne Pera, destijds notaris in de gemeente Bronckhorst, 

kantoorhoudende te Zelhem, verleden. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09192538. 

Het RSINnummer van de stichting is 8203788835. 

Het huidige bezoekadres van de stichting is: Rijksweg 132, 6999 EB Hummelo. 

Het emailadres van de stichting is: marco.huntelaar@skf.com 

 

Strategie 

1. Statutaire doelstelling 

De stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor 

door de Lionsclub Bronckhorst aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of 

nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer 

der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang 

daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven. 

Zij zal op verzoek van de genoemde Lionsclub coördineren en/of organiseren en/of 

uitvoeren de externe activiteiten, waartoe deze club in het kader van gemelde 

doelstelling heeft besloten. 

De stichting zal niet op eigen initiatief activiteiten organiseren en zal te eigen 

behoeve voor haar werkzaamheden niet anders dan de werkelijk gemaakte kosten in rekening kunnen 

brengen. 

2. Bestemming liquidatiesaldo 

Een eventueel na ontbinding der stichting overblijvend batig saldo zal vervallen aan genoemde 

Lionsclub, ter besteding aan algemeen maatschappelijke belangen. 

 

Missie 

 

Het werk dat de stichting doet: 

 

Het doel van deze Lionsclub is om in vriendschap en samenwerking te komen tot een bijdrage aan de 

leefgemeenschap van de gemeente Bronckhorst. Deze bijdrage leidt uiteindelijk tot het bijeen brengen 

van financiële- en (im)materiele middelen voor goede doelen. Wij verbinden ons om uitvoering te geven 

aan de dienende functie die Lionsclub International voorstaat. 

 

De manier waarop de instelling de gelden verwerft: 

 

Door de jaarlijkse tulpenverkoop 

De organisatie van de jaarlijkse jeugdschilderdag 

Inzameling van oud geld t.b.v. het internationale doel Fight for Sight 

Het opzetten van een Event of symposium 

Concerten 

 

Het vermogen en de ontvangsten van de stichting worden gevormd door: 

 

a. De opbrengsten van de door de stichting te ondernemen activiteiten; 

b. donaties en subsidies; 

c. schenkingen erfstellingen, legaten en andere toevallige baten; 

d. boetepot. 

De uitgaven van de stichting bestaan uit: 

a. de kosten van verwerving, bewaring, onderhoud en verzekering van de 

bezittingen van de stichting; 



b. de onkosten verbonden aan door de stichting te ondernemen activiteiten; 

c. administratiekosten en andere kosten en uitgaven te doen ter bereiking van het 

doel van de stichting. 

 

Beheer van het vermogen 

Het bestuur van de Stichting Activiteitencommissie, te weten: 

• Voorzitter, Adriana Achterkamp-Dekker 

• Penningmeester, Marco Cornelis Huntelaar 

• Secretaris Alexandra, Frédérique Valence Veltman 

is statutair gehouden om de gelden van de stichting te beheren en de opbrengst van de jaarlijkse 

activiteiten aan te wenden voor de door genoemde Lionsclub gekozen goede doelen. 

De stichting wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan tenminste twee 

gezamenlijk handelende bestuursleden. 

 

Taakstelling 

 

De Lionsclub Bronckhorst stelt zich tot doel om de verworven gelden in onderling overleg ten goede te 

laten komen van zorgvuldig gekozen lokale, regionale en internationale projecten. 

 

Beloningsbeleid 

 

De stichting heeft geen medewerkers in dienst;  

De bestuursleden ontvangen als zodanig geen beloningen of 

kostenvergoedingen. 

 

Toezicht: 

 

De Vereniging Lionsclub Bronckhorst kent een kascommissie die niet alleen de gelden controleert van de 

Lionsclub maar ook van de gelden van de stichting Activiteitencommissie Lionsclub Bronckhorst. 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten (verslag Presidente Tineke Roorda) 

 

De uitslag van de Peaceposter is bekend; uiteindelijk haalden we weer de nationale winnaar binnen.  

Naar buiten treden doen we ook met de Jeugdschilderdag.  

 

De projecten die wij omarmd hebben: 

1. Woonzorgproject Luscinia was ook onze zorg. Uiteindelijk kan geconstateerd worden, dat volgend jaar 

alle invulling gegeven kan worden aan het door ons gereserveerde kapitaal van € 500, = t.b.v. de 

appelboomgaard, waarbij we ook immaterieel nog aan de slag kunnen.  

1a. Plaatsvervangend is tevens gekozen voor het project van Amnesty Intenational Zelhem/Halle: 

participeren in het project busreis naar Westerbork t.b.v. schooljeugd uit Zelhem; hier hebben we de 

verdubbelaar van Lions Quest kunnen inzetten, zodat € 2000, = naar Amnesty kon worden overgemaakt.  

2. Ook Hebron in Curaçao ontving € 2000,=,  waarin een extra gift van € 500,= uit overgebleven gelden van 

het Kleurenpalet, hetgeen verdubbeld wordt door de LC Willemstad. 

3. Dushihuis Ellecom: € 1000,= is aangeboden. 

 

Dankzij onze verdienactie met Tulpen verkopen, kunnen wij deze giften mogelijk maken. 

Overige giften uit onze activiteitenkas zijn gedaan aan het Lionsproject: Help mazelen de wereld uit. Een 

van de Lions heeft o.a. het huwelijkscadeau van 8 september 2012 hiervoor ingezet. 

De geldzuilen die we tegenkwamen tijdens de nationale conventie in Papendal en in 3 supermarkten van 

Bronckhorst zijn ingezet, leverden ± € 1000,= op dat ten goede komt van de wereldwijde Lionsactie: Fight 

for Sight. 

 



Financiële verantwoording: 

 

Uitgaven 
  

Inkomsten 
 

Eerste gedeelte Dushi huis € 500    Postzegelactie € 29  

Symposium Duurzaamheid € 1.835    Jeugdkleurenpalet € 105  

Amnesty International afd.Zelhem € 2.000    Actie Mazelen € 1.102  

Donatie Hebron € 2.000    Bijdrage Lions Quest € 1.000  

Stichting Noodhulp Zelhem € 1.000    Tulpenactie € 3.225  

Actie Mazelen de wereld uit € 1.662    Actie WOZ € 350  

Kosten € 42    Inzameling cartridges € 6  

      Symposium Duurzaamheid € 1.835  

      Hebron € 500  

      Rente € 141  

      Ten laste van reserve € 746  

Totaal € 9.039  
  

€ 9.039  

 

Stichting Activiteiten Lionsclub Bronckhorst,                                                  

Adriana Achterkamp-Dekker  

 

Steenderen, 29 december 2013      


