Beleidsplan
STICHTING ACTIVITEITEN LIONSCLUB BRONCKHORST
Betreft het verenigingsjaar 2014-2015

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 bezoekadres van de stichting in bovenvermeld verenigingsjaar: Rijksweg 132, 6999 EB Hummelo.
Het emailadres van de stichting is: m.huntelaar@hetnet.nl
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
Inzameling van oud en vreemd geld t.b.v. het internationale doel Fight for Sight
Het opzetten van een Event of symposium
Overige activiteiten zoals een quizavond
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, Adrianus Maria Steenbergen
 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 President Adriana Achterkamp)

Onder het thema van deze president: "Teamspirit" is het volgende gerealiseerd:
Gedurende dit verenigingsjaar is er onder de naam "Tribadlon" veel inspanning verricht om de
geprivatiseerde zwembaden van Hengelo Gld., Vorden en Steenderen een stevige financiële
ruggensteun te geven. Bestuur en vrijwilligers participeerden in deze actie en de plaatselijke
ondernemers lieten zich ook niet onbetuigd. De drie zwembaden ontvingen gezamenlijk ruim
€ 5.000 waarvoor zij elk van hun deel nuttige investeringen pleegden. Het in Nederland wonende
minder bedeelde kind werd verrast met een dagje uit of een leuk verjaardagsfeestje via de
Stichting Jarige Job. Ver van ons bed steunden we mooie acties in Nepal, Kampala en hielpen we
mee het Ebola leed wat te verzachten.
In maart waren alle zaterdagen ingeruimd voor de inmiddels traditionele tulpenverkoop, met een
niet onaanzienlijk resultaat.
De oud- en vreemd geldzuilen in de hal van meerdere supermarkten deden het dit jaar ook weer
goed met dank aan de medewerkende supermarktondernemers en de vele Bronckhorsters die de
overgebleven vakantiemuntjes, en vaak ook bankbiljetten doneerden aan het mooie wereldwijde
project van de Lions: Fight for Sight.
Aan De PeacePosteractie werd weer door veel schoolkinderen enthousiast meegedaan.
Als alternatief voor NL Doet spanden wij ons weer in het kader van immateriële dienstverlening
in met een delegatie in de tuinen van Zorgboerderij Luscinia in Hengelo Gld.

Financiële verantwoording:

INKOMSTEN EN UITGAVEN STICHTING AKTIVITEITEN LIONS BRONCKHORST 2014-2015
Inkomsten
Tulpenverkoop
Pubquiz
Gift
Cartridges
Bijdrage Rabobank Jeugdschilderdag
WOZ expertise
Sponsoring Tribadlon
Rente
T.l.v. reserve
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Stichting Activiteiten Lionsclub Bronckhorst,
Aart Steenbergen,
Keijenborg.

Uitgaven
Gift zwembaden nav Tribadlon
Uitje Kinderen gem. Bronckhorst
Gift Stichting Jarige Job
Gift Kampala
Gift actie Nepal
Gift actie Ebola
Kosten n.a.v Tribadlon
Algemene kosten

3.485,00
429,00
515,00
18,00
500,00
300,00
2.656,00
88,00
1.844,00
9.835,00 Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

5.028,00
573,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
728,00
506,00

€

9.835,00

