Beleidsplan
STICHTING ACTIVITEITEN LIONSCLUB BRONCKHORST
Betreft het verenigingsjaar 2017-2018 en 2019

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 8203 78 835.
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 : in dit geval het project ‘de Badeendjesrace’

Overige activiteiten zoals een quizavond of een regionale netwerkavond van Lionsclubs met
sponsoring
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, Paulien Assink
 Penningmeester, Hanneke Gosselink-Snelder
 Secretaris, Tiny Koning
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 en doorlopende activiteiten (verslag Jaap Berenbak)
Badeendjesrace
Op zaterdag 2 september 2018 gaat de Lionsclub Bronckhorst een Badeendjesrace houden. In de
Grote Beek te Steenderen worden ca 5000 badeendjes te water gelaten. Vanaf de brug bij de
Bronckhorster Molen zijn de badeendjes ‘gaan zwemmen’ om uiteindelijk bij het gemaal te
finishen. De badeendjes worden verkocht door de 4 zwembaden in de gemeente Bronckhorst. De
zwembaden doen aan deze actie mee, daar ook een deel van de opbrengst van deze actie ten
goede komt aan projecten van deze (verzelfstandigde) zwembaden in onze gemeente.

De actie wordt een groot succes en aan de winnaars van de race worden mooie prijzen uitgereikt.
Tulpenactie
In maart en april waren er 5 zaterdagen ingeruimd voor de inmiddels traditionele tulpenverkoop.
Ook dit jaar liep de verkoop buitengewoon goed en is er weer een prima financieel resultaat
behaald. Doordat de club ondersteuning kreeg van de Achterhoekse LEO’s konden er dit jaar
meer tulpen worden verkocht en is de opbrengst navenant hoger. De opbrengst van deze actie
gaat natuurlijk naar het goede doel.
De tulpenactie is in juni 2018 door de tulpencommissie met de leverancier (Jordi Wesselink)
geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie komt de Tulpencommissie met een voorstel voor de
uitvoering van deze actie in het nieuwe jaar 2019.
Korenmiddag
Op 11 juni 2018 is er door de Lionsclub Bronckhorst een Korenmiddag in de Remigiuskerk in
Steenderen georganiseerd. Drie koren uit Steenderen en omgeving gaven een selectie van hun
beste repertoire en dit viel bij de genodigden erg in de smaak. De opbrengst van deze middag
was weer voor de goede doelen van onze club.
Pubquiz
Op vrijdag 7 april 2017 is er in het Anker te Steenderen de geplande Pubquiz gehouden. Onder de
bezielende leiding van een deskundige jury namen 17 teams deel aan deze quiz. De quiz was een
sportief en financieel succes; naast de inschrijfkosten werd ook nog het nodige ‘verdiend’ aan de
catering van de avond. De opbrengst van de Pubquiz gaat natuurlijk naar een goed doel.
Ook in het nieuwe verenigingsjaar 2018 – 2019 zal er weer een Pubquiz worden gehouden.
Fight for sight
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.
Inmateriele activiteiten
1) Aan De Peace Posteractie werd weer door veel schoolkinderen enthousiast meegedaan.
2) Als alternatief voor NL Doet spanden wij ons weer in het kader van immateriële
dienstverlening in met een delegatie in de tuin van restaurant Pepe. Door
omstandigheden kan de eigenaar van dir restaurant – tevens de ‘thuisbasis’ van onze
Lionsclub – hulp gebruiken bij het onderhoud van zijn complex.
3) Daarnaast heeft de commissie weer een dagje uit voor kinderen uit gezinnen
georganiseerd, die het door omstandigheden moeilijk hebben. Deze keer waren het
kinderen uit opvang- en pleeggezinnen die naar het museum gingen. Na afloop zijn de
kinderen met de begeleiding (Lions van onze club) pannenkoeken gaan eten.
4) Interservice in Bronckhorst : op 31 mei heeft de Lionsclub Bronckhorst een Interservice
bijeenkomst georganiseerd. Ongeveer 40 leden van zes Lionsclubs uit de Achterhoek zijn
door onze club uitgenodigd op de buitenplaats “de Zwarte Schar” om aldaar onder het
genot van een etentje en een drankje deel te neme aan de Pubquiz. De bijeenkomst was
een gezellig en nuttig succes en de opbrengst van deze avond (Pubquiz en loten voor de
Badeendjesrace) komt ten goede aan de goede doelen.
Oprichting Denktank
Op de vergadering van 23 mei 2018 is er na de vergadering van onze club een zogenaamd
Kringgesprek gehouden. In dit Kringgesprek hebben alle leden de gelegenheid om met elkaar van
gedachten te wisselen over de activiteiten van de club, wat anders of beter kan en wat we in de
toekomst extra aandacht zouden kunnen geven. De resultaten van het Kringgesprek – dat geleid

werd door 2 leden van de club en waar ook verslag van gemaakt is – waren bemoedigend. Een
van deze resultaten is met instemming van de leden van de club al direct ingesteld : een
Denktank.
Deze Denktank – de commissie Einstein – gaat nadenken over nieuwe acties voor de club en doet
voorstellen; leden van deze commissie zijn inmiddels benoemd.
De Goede Doelen van de Lionsclub Bronckhorst
De Lionsclub Bronckhorst heeft voor het verenigingsjaar 2016-2017 de volgende goede doelen
vastgesteld:
1. Stichting 4 Zwembaden in de gemeente Bronckhorst
2. Voedselbank Zelhem
3. Afrikaans doel: Kacema, een weeshuis in Zambia.
Nieuwe leden voor onze Lionsclub
Het zoeken naar nieuwe leden voor de Lionsclub Bronckhorst is een continue proces, waar al de
zittende leden gedurende het jaar mee bezig zijn. Is er een geschikte kandidaat, dan wordt deze –
via de Ledencommissie – aangeboden aan de club. Nadat de kandidaat een hapavond en
vergadering heeft bijgewoond wordt haar/hem de vraag voorgelegd om toe te treden tot de
Lionsclub Bronckhorst.
Het bestuur is daarom verheugd om te kunnen mededelen dat op woensdag 27 juni 2018 twee
nieuw leden hun lidmaatschap van onze club zullen aanvaarden te weten Hannie Zwevering en
Ruud Krowinkel.
De acties en activiteiten voor de komende periode (juni 2018 tot juni 2019)
De volgende acties zal de club de komende periode gaan uitvoeren :







De Badeendjesrace in september 2018
De Peace Poster contest in oktober 2018
De Tulpenactie (nieuwe stijl) in maart/ april 2019
Een Pubquiz in het najaar van 2018 of het voorjaar van 2019
Een dagje uit met kinderen uit Bronckhorst in mei 2019
Een activiteit bedacht door de Denktank

De volgende activiteiten zal de club de komende periode gaan uitvoeren :







De jaarlijkse barbeque op 11 juli
een zomeractiviteit in augustus (nog niet gepland)
het jubileum van de club in september 2018
de kerstviering in December 2018
het nieuwjaarsdiner in januari 2019
het uitje van de club in het voorjaar van 2019.

Financiële verantwoording:
De financiële verantwoording van de acties van de Activiteitencommissie loopt van 1 juli 2017 tot
en met 30 juni 2018. Een aantal acties en activiteiten van dit bestuur van de club lopen door in
2018 en 2019. Derhalve is van deze financiële verantwoording sprake van een tussenbalans.
De eindbalans van de Activiteitencommissie voor de jaren 2017-2018-2019 wordt in juli 2019
opgeleverd.

Financiële
verantwoording 2017
/ 2018
Inkomsten
tulpenverkoop
pubquiz
thuis in de buurt

Uitgaven
1000,00
1500,00
1000,00
339,35
150,91
165,13

afname reserve

3292,06 Hulpfonds disaster
413,08 Tjommie
139,30 Het Vergeten Kind
Uitje kinderen
Peace poster
Algemene kosten
310,95

Totaal

4155,39 Totaal

4155,39

Stichting Activiteiten Lionsclub Bronckhorst,
Paulien Assink (Voorzitter Activiteitencommissie) en Jaap Berenbak (President LC Bronckhorst)
Laag Keppel

