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2019-2020 
CONNECTIE  

 
 
 
Afgelopen jaar vierden we ons tien jarig bestaan! Of we nog steeds bekend staan als ‘jonge-hondenclub’ 
weet ik niet. Feit is dat we al heel wat lief en leed hebben gedeeld en ons enthousiast blijven inzetten. We 
hebben veel bereikt, ook dit jaar weer met onze club vol unieke, verschillende en veelzijdige mensen en 
met onze open en ongedwongen cultuur. ‘We serve’ in vele opzichten! 
 
 
 
 
2018 - 2019 in een notendop 
Zoals altijd is veel inzet getoond bij onze fundraising projecten. We hebben meer tulpen verkocht dan 
ooit, wederom m.b.v. Leoclub Achterhoek; we zijn succesvol ingesprongen op de landelijke nagellakactie 
Semmy samen met lokale sportverenigingen en andere clubs; er is een pubquiz georganiseerd; ons 
wijnfonds boert goed, we hebben massa’s oud en vreemd geld maar ook Douwe Egberts punten 
ingezameld, op het Winters Pleinenfeest gestaan. 
 
Als immaterieel doel hebben we i.s.m. de St. Present met ouderen een gezellige middag gehouden. Ook 
de Peace Poster was weer uiterst geslaagd.  
Bij dat alles zijn we dankzij de PR cie regelmatig in de publiciteit geweest. Verder is de website nu mooi & 
up-to-date en vind je ons op de sociale media te vinden. Ook de Lions-app is ‘ingericht’. 
 
Ook heeft een aantal leden ter deskundigheidsbevordering en om te netwerken flink wat Lionscursussen 
gevolgd. Ralph Geeraths is vertrokken en we mochten Ineke Hissink als nieuw lid verwelkomen. 
 
Daarnaast hebben we afscheid genomen van Marcel, Pieter Kees welkom geheten, een kerstmaaltijd en 
een nieuwjaarsdiner met live Cello muziek genoten, Jan Terlouw op bezoek gehad en dankzij de 
programma cie nog vele andere gasten ontvangen en interessante momenten gehad. We hebben genoten 
van een gezellige golfclinic en het zonnepark Hengelo bezocht.  
 
 
Onze cultuur 
Na de oprichting van de vereniging hebben leden in een denkstorm vastgesteld dat we het beste kunnen 
bijdragen als we dat bescheiden, kleinschalig, aansluitend op de maatschappelijke behoefte doen, met Lef 
en Creativiteit binnen de eigen mogelijkheden.  
Als groep zouden we het meest succesvol zijn als we een club creëren waar ieder individu zich veilig voelt 
en waar onvoorwaardelijke acceptatie van ieder lid is, zodat er enthousiasme, saamhorigheid, gezelligheid 
en ongedwongenheid heerst.  
Daaruit zijn onder andere ons originele vaantje en onze openhartige jaarlijkse ronde tafelgesprekken 
ontstaan. Ook komend jaar is dat weer zeer welkom. 
 
We zijn inmiddels jaren verder, deels met dezelfde en deels met versterking van nieuwe leden. 
Terugkijkend kun je de denkstorm van destijds zien als onze eerste invulling van ‘we serve’; want met die 
erecode staan we midden in de Bronckhorster samenleving. Vanuit die attitude lopen we ergens warm 
voor en zijn er telkens weer Lions die het voortouw nemen en/of graag helpen. Altijd naar ieders wens en 
vermogen en dat wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Kortom, een club om trots op te zijn.  
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Lokaal en wereldwijd in beweging 
Internationaal, landelijk, op districtsniveau en binnen individuele clubs is de manier van organiseren volop 
in beweging. Wereldwijd groeit het aantal Lionsleden en ontstaan creatieve oplossingen als antwoord op 
hoe mensen hun lidmaatschap en vrijwilligerswerk in een veranderende maatschappij willen/kunnen 
invullen. Met de clubs als de basis (input), anticipeert de Lionsorganisatie met praktische antwoorden en 
voorstellen. Ledenwerven gebeurt nu op vele manieren. Workshops en trainingen zijn levendige, leuke en 
leerzame bijeenkomsten, echte aanraders.  
 
 
110 BZ 
Ons district 110 BZ bestaat uit 71 clubs in 7 zones, waarvan 2 Leoclubs plus één i.o. Herman Garretsen is 
de komende 4 jaar penningmeester. We zouden met Tineke Roorda een gouverneur in ons midden 
krijgen, maar dat gaat spijtig genoeg niet door wegens gezondheidsredenen. Wel wordt haar beleidsplan 
uitgevoerd, mede bedoeld om individuele clubs als de onze te ondersteunen. Daarom op deze plek enige 
informatie hieruit. Het hele plan is terug te lezen in onze app. 
 
 
Uit het jaarplan van 110 BZ 
Vorig jaar heeft het district een vorm gevonden voor het Global Action Team (GAT) oftewel bestuurlijk 
actie team. Dat ziet er zo uit: 3 districtscoördinatoren zijn resp. verantwoordelijk voor: 
GLT: leiderschapsontwikkeling (training voor presidenten, secretarissen en nieuwe leden) en  
         RLLI (Regional Leaderships Institute); 
GMT: lidmaatschap: zoeken naar aantrekkelijke vormen om leden te werven en te behouden  
          (zoals Just Ask; Special Clubs; Clubbranches en New Voices); 
GST: service: inventarisatie van projecten en activiteiten (Lions laten zien wat ze doen).  
         Elke club stelt een woordvoerder ‘Lions Clubs International Foundation’ (LCIF) aan, t.b.v. financiële 
         ondersteuning van initiatieven). Dit jaar wordt dat Jaap Berenbak.  
 
 

 

 
 
In het plan worden de clubs uitgenodigd tot meer interactie (een kijkje in de keuken van de ander qua 
activiteiten en werkvormen) en daar hun voordeel mee te doen. Voor support kunnen ze altijd contact 
opnemen met de zone en BZ. Het plan is om als Lionsclub Bronckhorst eens wat uit te proberen en/of  
te brainstormen. Lef en Creativiteit staan immers in ons vaandel.  
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Jaarthema: connectie 
Ons jaarthema is connectie. We kunnen het thema gebruiken als een soort spotlight op alles wat we 
ondernemen. Citaat Dikke Van Dale: connectie: vriendschaps- of handelsbetrekking. Beide zijn op ons lijf 
geschreven! Wij zijn er voor elkaar en voor de samenleving, dichtbij en veraf. De tekening van het Global 
Action Team beeldt het uit: wij dragen service in ons hart; met ons hoofd bedenken en organiseren we 
activiteiten, als Lions leden geven we die handen en voeten, evt. met financiële support van o.a. LCIF.  
 
Vertaald naar onze Lionsclub is connectie onlosmakelijk verbonden met verdraagzaamheid, ruimte geven, 
begrip, respect, compassie en nog een emmertje vol positieve zaken. Connectie maakt het werk van vele 
handen lichter en laat ons minder snel blaren oplopen.   
 
Waarom ‘connectie’ als we daar al goed in zijn? Juist daarom is het goed om eens te kijken of/hoe het nog 
beter kan. Hoe je met nog minder slagen/inspanning de overkant/resultaten kunt bereiken. Voor elkaar, 
voor onze Bronckhorster samenleving, voor andere Lionsclubs en voor de gehele Lionsorganisatie.  
Hoe meer we delen, hoe beter we er allemaal van worden.  

  



4 

 

 

Vereniging en Stichting 
 
Lions International is de enige organisatie die de opbrengsten van fundraising 100% benut voor  
de goede doelen. Onkosten voor (wereldwijde) organisatie etc. betalen alle Lionsleden samen; ze zijn 
verdisconteerd in de lidmaatschapskosten. Ook dragen we af aan Quest.  
 
Vereniging - Als leden van LC Bronckhorst betalen we lidmaatschap, maaltijden en ons dagje uit zelf.  
De vereniging zijn wij samen, het is ons interne referentiepunt. 
 
Stichting - Met de(ANBI) St. Activiteiten LC Bronckhorst maken we ons zichtbaar voor de buitenwereld, 
van belastingdienst tot geïnteresseerden en van goede doelen-organisaties tot sponsoren. Daartoe 
publiceren we in de media van krant tot website. In de bijlage is e.e.a. over onze Stichting terug te vinden, 
een samenvatting van wat Jaap als president de vorige jaren heeft meegegeven. De volledige statuten 
staan in de Lions app. 
 
Aan het stichtingsbestuur de vraag om zich dit jaar te buigen over de structuur en de statuten, m.n. 
vanwege de ANBI-status. Een eventueel advies kan mettertijd geïmplementeerd worden. 
 
 
Het bestuur 
We hebben een voltallig bestuur. Dat weerspiegelt ieders betrokkenheid! Vele handen maken licht werk.  
 
Het bestuur van de vereniging Lionsclub Bronckhorst bestaat uit: 

 Xandra Veltman  voorzitter  
 Marco Huntelaar vice-voorzitter (vz. act. cie) 
 Ernst-Jan Somsen 2e vice-voorzitter (vz. progr. cie) 
 Jaap Berenbak  oud-voorzitter (woordvoerder LCIF) – geen stemrecht 
 Hannie Zweverink secretaris en attendance 
 Hanneke Gosselink penningmeester  

 
 

 Adriana Achterkamp invaller als secretaris bij  afwezigheid Hannie 
 Paulien Assink  invaller programma commissie  

 
 
Het bestuur van de St. Activiteiten (fonds) Lionsclub Bronckhorst bestaat uit: 

 Marco Huntelaar voorzitter 
 Hanneke Gosselink  penningmeester 
 Frank de Leur  lid 

 
 
Tailtwister 

 Walter Stellaart 
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De organisatie  
 
Er zijn werkvormen om efficiënter te vergaderen én meer tijd te creëren voor connectie (ontmoetingen, 
gasten, thema-avonden, excursies, workshops, brainstormen over een (komende) activiteit, etc.). 
Zo combineren we als try-out een hap- en vergaderavond; en benutten we de gehele 4e woensdagavond 
voor iets anders. Ook combineren we twee hap-avonden waarin we wat korter aan tafel zitten met wat 
meer tijd voor de invulling door de activiteitencie. (zie hieronder). 
 
De programmacommissie wordt uitgenodigd om bij de invulling van het programma mee te denken over 
dergelijke andere werkvormen en die uit te proberen.  
 
Alle commissies wordt gevraagd om eventueel nieuws en/of stand van zaken tijdig van tevoren door te 
geven aan de secretaris t.b.v. de vergadering. Hun informatie wordt meegestuurd met de agenda.  
 
Twee ledenvergaderingen zijn statutair verplicht:  

 23 oktober 2019, waarin de plannen voor het komend jaar aan bod komen; 
 22 april 2020, waarin de commissies verslag doen (de uitwerking).  

19.30 uur inloop: 19.45 uur vergadering; uiterlijk 22.00 uur borrel. 
 
Voorafgaand aan deze verplichte ledenvergaderingen:  
een kortere (iets vroegere) hapavond i.c.m. invulling progr. cie: 

 9 oktober 2019 
 8 april 2020  

18.15 uur inloop; 18.45 aan tafel; 20.15 uur koffie;  
20.30 invulling door de progr. cie; 
22.00 uur napraten bij de borrel.  

 
Try out- avond: een kortere hapavond & vergadering. 

 13 november: Dito tijdschema als 9 okt en 8 april. 
 27 november: ruimte voor excursie, Lions open inloopavond, etc. Zie progr. cie.  

Vergaderingen zijn een must. Wie niet kan komen eten maar wel later kan aansluiten, is dus meer dan 
welkom!  
 
Als dit bevalt, kunnen we dit vaker doorvoeren en het programma hierop aanpassen. 
We kunnen overleggen of zo’n tweede avond wat meer facultatief mag zijn, dit mede om de druk op 
vrijwilligerswerk te verlichten. 
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Acties en Goede doelen 
 
Iets voor ons allemaal 
 

 Belangrijk aspect naast praktische haalbaarheid van activiteiten is of we er als club blij van 
worden. Niet iedereen hoeft alles leuk te vinden, te doen of te kunnen. Wel staat enthousiasme, 
saamhorigheid, gezelligheid en ongedwongenheid hoog in ons Lef en Creativiteitsvaandel.  
 

 Het blijft voor alle commissies zaak om al vroeg af te stemmen met de PR cie over externe 
activiteiten ivm planning en publiciteit vooraf, tijdens en na activiteiten. (zie memo 2019) 
 

 Stem tijdig af met de programma cie i.v.m. uitnodigen sprekers, of om tijd te krijgen voor bijv. 
‘ronde tafel light’ over plannen zodat iedereen kan meedenken/ zich aanmelden.  
 

 Overleg voor aanvang acties met Jaap als LCIF-functionaris i.v.m. mogelijke financiële bijdragen 
van Quest en het Jumelagefonds. 

 
Activiteiten commissie 
Marco Huntelaar, Henriët Fokkink 

 De cie organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle 
commissies. Dat wordt teruggekoppeld aan de leden tijdens de eerstvolgende vergadering. 

 Onder de activiteitencie valt ook fundraising en daarmee de commissie Einstein.  
(Opm. die was in 1e instantie onterecht gesplitst.)  

 
Programma commissie 
Paulien Assink, Ernst-Jan Somsen, Willem Kramer 
De cie vult het programma in en denkt mee over nieuwe werkvormen en mogelijkheden.  
Leden en cie’s kunnen bij deze cie terecht met ideeën en voorstellen.  
 
Kascommissie 
Vastgesteld mei 2019: Ernst-Jan, Hennita. Reserve: Tiny 
De controle 2017/2018 en 2018/2019 vindt gelijktijdig plaats. 
 
Charter commissie 
Elly Lucassen, Margreet Agterberg, Willem Kramer 
De cie heeft de plannen voor 2019 grotendeels uitgewerkt. Nagedacht kan worden om de charter te 
combineren met een goed doel. 
 
Uitjes commissie 
Aart Steenbergen, Tiny Koning, Annelies Wolsink 
We kijken uit naar weer zo’n leuk evenement. 
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Leden commissie 
Anne Pera, Anton van Ingen, Ineke Wissink, Jaap Berenbak, Henk van der Wende 
Leden voordragen kan tegenwoordig veel sneller en gemakkelijker. Ook kunnen ze zichzelf aanmelden. 
Onze club wil geen ‘massaclub’ zijn. Momenteel hebben we 27 leden. Dit jaar proberen we te groeien naar 
circa 30 ‘netto’ leden: mensen die actief kunnen zijn, vergrijzing, ziekte en werkdruk meegerekend. Target 
is minimaal 2 nieuwe leden.  

 De cie (onder)zoekt meerdere mogelijkheden en doet voorstellen. Ter inspiratie: actief flyerbeleid, 
just ask, branches, vrienden/anhanger, sponsoren, inloopavonden evt. gekoppeld aan goed doel, 
etc.  
(Denktank: zorg voor wob: werving, opvang en behoud van leden. Plan een opvolgtraject om met 
prospects in contact te blijven.)  

 
Goede Doelen commissie 
Anne Pera; Elly Lucassen; Henk van der Wende, Jaap Berenbak, Hennita van de Weijdeven 
Het advies van de goede doelen cie is leidend, tenzij er sterke bezwaren zijn.  

 Aan de cie de vraag om op zo kort mogelijke termijn een lokaal, landelijk en internationaal doel te 
kiezen, liefst direct na de zomerstop. Fijn is als (lokale) doelen aansluiten bij de interesses in onze 
gemeente en/of kans maken op financiële aanvullingen vanuit Lions en andere fondsenwerving 
(memo Anne). 

 
PR commissie 
Aart Steenbergen en Hennita van de Wijdeven mmv Henriët Fokkink (VK); Adriana Achterkamp (FB + app), 
Anne Pera(Twitter en Instagram), Hannie Zweverink(VK web) 
Afgelopen jaar hebben leden zich aangemeld voor bepaalde taken (in- en externe communicatie) in deze 
cie (zie indeling). Dat loopt soepel.  

 Uitnodiging aan de PR cie is om de continuïteit te borgen; collega-clubs te linken en te liken en te 
blijven kijken naar bekendheid en imago. Connectie. 

 

Jeugd/immateriële doelen commissie  
Paulien Assink, Ineke Hissink, Frank de Leur, Karin van Heijst 

 Bestaande activiteiten 2019 - 2020: de samenwerking met de Stichting Present en de Peaceposter 
commissie.  

 De cie doet voorstellen over de mogelijkheden en haalbaarheid van: (commissies t.b.v.) 
activiteiten voortzetten, eerdere activiteiten/cie’s nieuw leven inblazen (duurzaamheid, ouderen, 
etc), uit eigen hoed toveren of kopiëren van andere clubs of de Denktank (Einstein).  

 

-  Peace Poster commissie  
Ernst-Jan Somsen, Karel van Basten-Batenburg, Karin van Heijst, Henriët Fokkink 

 Met de viering van 75 jaar bevrijding en de herdenking van WO II komt de Peace Poster wellicht 
zelfs meer dan gelegen voor de scholen. De cie onderzoekt de mogelijkheid om daar al in een 
vroeg stadium op in te spelen. Materiaal is al aanwezig.  
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Commissie Einstein & Fundraising → Fundraising  
Adriana Achterkamp; Hennita van de Weijdeven, Margreet Agterberg, Ruud Krowinkel, Herman Garretsen  

 De Fundraising cie en de Denktank bundelen (voorlopig) hun krachten. Iedereen kan de cie 
benaderen met een voorstel (wat, wanneer, wat is er voor nodig.)  

 De cie houdt de bestaande activiteiten tegen het licht (wat is goed, wat kan beter, anders, 
groeien, etc) en komt met een voorstel voor 2 nieuwe activiteiten. Na bespreking met de leden 
neemt het bestuur de eindbeslissing hierover. 

 Huidige fundraising activiteiten: Tulpen, Fight for Sight, Pub Quiz, Wijnfonds. (Dit jaar geen DE).  
 In overweging: badeendjesrace; oldtimer rally  
 Verder kan de cie ideeën uit eigen hoed toveren, overnemen van andere clubs en de Denktank: 

(kunstveiling (Tineke); mosselparty (Xandra); E-bike fietstocht (Ruud); clinic met bv Klaas Jan 
Huntelaar (Herman)).  

 
-  Tulpen commissie  

Aart Steenbergen, Annelies Wolsink, Herman Garretsen, Ruud Krowinkel, Ineke Hissink 
De tulpencie heeft toegezegd spoedig contact op te nemen met Jordi over de mogelijkheden, gezien de 
concurrentie van andere verenigingen en Jordi’s verhuizing.  

 De cie doet een voorstel naar de mogelijkheden als bedankkaartjes met websitevermelding oid, 
flyers club of uitnodiging voor inloopavond, etc.; plus de mogelijkheden van digitaal betalen.  

 
- Fight for sight commissie  

Anton van Ingen, Annelies Wolsink, Tiny Koning 
De cie doet een voorstel voor mogelijkheden en kosten om de verzamelpunten uit te breiden.  
Al eerder is besloten de clubflyers bij de inzamelpunten te leggen.  
 

- Pub Quiz commissie  
Anne Pera, Walter Stellaart, Karin van Heijst 
De cie doet een voorstel voor een betere bezetting van de avonden, bijv. een jaarplan, meer 
sponsorprijzen, etc.; en een voorstel over promotie club (flyers, uitnodigen inloopavond) en digitaal 
betalen. 
 

- Wijnfonds 
Walter Stellaart, Karel van Basten-Batenburg  
We drinken wijn! LC Zutphen inmiddels ook. De cie houdt de club op de hoogte van de mogelijke proeverij 
in Terborg, evt. met uitnodiging naar meerdere clubs. De inkomsten staan op de rekening van de 
vereniging en zijn bedoeld om in geval van nood de kas van de St. activiteiten aan te vullen. 
 

- Badeenden commissie 
Frank de Leur, Ruud Krowinkel, Adriana Achterkamp, Karel van Basten-Batenburg 
De cie wil zwembad Hengelo Gld ondersteunen, nu die ons idee na het succes van vorig jaar hebben 
geadopteerd. Graag een voorstel; dan wordt z.sp.m. na de zomerstop besloten. 
 

- Oldtimer rally commissie 
Frank de Leur, Ruud Krowinkel, Margreet Agterberg, Karel van Basten-Batenburg 
De cie komt met een voorstel waarna de haalbaarheid en het draagvlak worden bekeken.  
Na de zomerstop wordt besloten. 
 

- Nieuwe en ad-hoc commissies en acties 
Iedereen 
Onze club heeft een sterke veerkracht, veel spontane inzet en een open cultuur. De actie Semmy van 
afgelopen jaar was er een levendig voorbeeld van. Laten we proosten op een vrolijk, vruchtbaar en 
dynamisch jaar met weinig ‘werk’ en veel actieplezier.  
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BIJLAGE 
 
 

Stichting Activiteiten Lionsclub Bronckhorst 
Verenigingsjaar 2019-2020 

thema: connectie  
 
De Stichting Activiteiten Lionsclub Bronckhorst heeft een eigen bestuur en een ANBI status.  
 
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. Bezoekadres van de stichting in verenigingsjaar 2019-2010 is: Rijksweg 
132, 6999 EB Hummelo; e-mail: m.huntelaar@hetnet.nl. 
 
Statutaire doelstelling 
De volledige statuten zijn op de app en de website. 
 
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 van de door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet 
bedoelde bestemming is gegeven.  
Zij zal op verzoek van Lionsclub Bronckhorst externe activiteiten waartoe deze club in het kader van gemelde 
doelstelling heeft besloten coördineren en/of organiseren en/of uitvoeren. 
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. 
 
Bestemming liquidatiesaldo 
Een eventueel na ontbinding van de stichting overblijvend batig saldo zal vervallen aan Lionsclub Bronckhorst, ter 
besteding aan algemeen maatschappelijke belangen. 
 
Missie 
Elk Lionslid heeft zich verbonden om uitvoering te geven aan de dienende functie die Lionsclub International 
voorstaat. Het doel van onze Lionsclub is om - conform deze ‘we serve’ gedachte - in vriendschap en op vrijwillige 
basis hulp te bieden waar nodig: primair voor onze lokale gemeenschap, maar ook elders ter wereld, vaak via de 
overkoepelende organisatie Lionsclubs International. Deze bijdragen leiden tot het bijeen brengen van financiële- en 
(im)materiële middelen voor goede doelen die we jaarlijks vaststellen. Die bestaan uit in onderling overleg zorgvuldig 
gekozen lokale, regionale en internationale projecten, plus ad hoc projecten zoals de actie Semmie, een korendag, 
geld voor natuurrampen etc.  
 
Fundraising 
Lionsclub Bronckhorst heeft een aantal activiteiten om gelden te werven. Voorbeelden: de tulpenverkoop (5 
zaterdagen voor Pasen, de inzameling van oud en vreemd geld t.b.v. het internationale doel Fight for Sight, DE-
punten voor koffie voor de voedselbank, de Pubquiz, eenmalige activiteiten zoals de Korendag en de nagellakactie 
Semmy. Daarnaast organiseren we activiteiten voor immateriële doelen, zoals een middag met de ouderen afgelopen 
juni. Gouden uurtjes!  
 
Inkomsten 
Het vermogen en de ontvangsten van de stichting worden gevormd door: 

- opbrengsten van de door de stichting te ondernemen activiteiten 
- donaties en subsidies, met name via Lions Quest en het Jumelage fonds 
- schenkingen, erfstellingen, legaten en andere toevallige baten 

 
Uitgaven 
De uitgaven van de stichting bestaan uit: 

- kosten van verwerven, bewaren, onderhoud en verzekeren van de bezittingen van de stichting 
- kosten verbonden aan door de stichting te ondernemen activiteiten; 
- administratie- en andere kosten om het doel van de stichting te bereiken 
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Vermogensbeheer 
Het bestuur van de Stichting Activiteiten is statutair gehouden om de gelden van de stichting te beheren en de 
opbrengst van de jaarlijkse activiteiten aan te wenden voor de goede doelen die de Lionsclub Bronckhorst uitkiest.  
De stichting wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Conform de statuten komt de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan tenminste twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 
 
Beloningsbeleid 
De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Bestuursleden ontvangen als zodanig geen beloningen of 
kostenvergoedingen. 
 
Toezicht 
De kascommissie van de vereniging Lionsclub Bronckhorst controleert de gelden van de vereniging zelf en  
van de stichting Activiteiten Lionsclub Bronckhorst. 
 
Commissies 
De commissies zijn opgenomen in het beleidsplan van de vereniging. 
 
Financiële verantwoording 
De financiële verantwoording van de acties van de Stichting Activiteiten loopt, samen met het fiscal year,  
van 1 juli tot 30 juni. De eindbalans voor 2019-2020 wordt dus  juni 2020 opgeleverd.    
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Financiële verantwoording 2019 / 2020 RABO  
= Goede Doelen        

Inkomsten   Uitgaven     

Tulpenverkoop  €                     1.844,76  Stichting Maya  €               1.250,00    

Pubquiz  €                        865,10  Verzorgingstehuizen  €               2.000,00    

Sponsors  €                     2.500,00  Maxima centrum  €                   750,00    

Mosselparty  €                     4.685,09  Platform armoede bestr.  €                   600,00    

Renye spaarrek.  €                             0,31  Disaster Australie  €                   250,00    

   Peace Poster  €                   136,76    

         

   Algemene kosten  €                   107,80    

         

         

   Toename reserve  €               4.800,70    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Totaal   €                     9.895,26   Totaal   €               9.895,26    

         

         

         

         

 Balans 30.06-2020          

         

 Saldo Rabobank    €                     3.624,02        

  spaar rekening   €                     1.794,31        

         

         

         

         

 Tegoed 30-06-2020   €                     5.418,33        

         

         

         

         

         

Financiële verantwoording 2019 / 2020 SNS bank        

Inkomsten   Uitgaven     

Contributies  €                     8.257,20  Charter  €               1.950,00    

Wijn  €                           37,07  Pepe  €               4.325,45    

   Barbecue   €                   279,75    

   Algemene kosten   €               1.752,05    
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   Toename reserve  €                   -12,98    

Totaal  €                     8.294,27  Totaal  €               8.294,27    

         

         

Tegoed 30-06-2019  €                     6.892,45        

toename reserve   €                         -12,98        

Saldo SNS 30-06-2020  €                     6.879,47        

         

         

         

         
 


