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1. Doelstellingen van Stichting Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa 
(hierna: “de Stichting”)  
 
1. De Stichting is gevestigd aan de Neptunusstraat 4 (5258 AP) te Berlicum, is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69753180 en heeft als 
doel het bevorderen en ondersteunen van fonds wervende activiteiten. Dergelijke 
activiteiten worden geïnitieerd en uitgevoerd door de activiteitencommissie van de 
vereniging Lions Club Berlicum, Leij en Aa (hierna: “de Lions Club”) en zullen 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang dienen. De 
Lions Club is een vereniging gevestigd aan De Egge 4 (5258 JA) te Berlicum en 
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 62560980.  
 

2. De Belastingdienst heeft op 3 oktober 2017 de Stichting de ANBI-status toegekend 
onder nummer 857997439. De Stichting wil deze status behouden. De gegevens van 
de Stichting zijn in te zien via de volgende 
website:www.lions.nl/?club=berlicum.leijenaa 

 
 
2.  Wijze van werving van gelden 
De Stichting ontvangt haar inkomsten primair door middel van fonds wervende 
activiteiten, geïnitieerd en uitgevoerd door de activiteitencommissie van de Lions Club, 
waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de Stichting. Daarnaast ontvangt de 
Stichting haar inkomsten door middel van subsidies en donaties, giften, erfstellingen en 
legaten en sponsoring in geld en natura.  
 
3.  Beheer van het vermogen en bestuur van de Stichting 
De Stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het 
vermogen.  
 
4. Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een 
secretaris en een penningmeester. Voor de periode 2018-2020 bestaat het bestuur van 
de Stichting uit de volgende personen: 

 Voorzitter: de heer ir. J.B.T.M. Willemse, woonachtig aan de Coudenborch 12  
(5258 GN) te Berlicum; 

 Secretaris: de heer ir. H.W.J.A. van den Broek, woonachtig aan de 

Neptunusstraat 4 (5258 AP) te Berlicum; 

 Penningmeester: de heer mr. J.T.E. Vromans, woonachtig aan de Rijshoeve 1 

(5382 KX) te Vinkel. 

De bestuursleden beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag. Bij een 
bestuurswissel moet een nieuwe bestuurder eerst een Verklaring Omtrent Gedrag 
overleggen, voordat deze formeel wordt aangesteld en wordt geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 

http://www.lions.nl/?club=berlicum.leijenaa
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5. Activiteiten bestuur 
Het bestuur van de Stichting verricht de volgende activiteiten: 

 Het bestuur van de Stichting komt minimaal twee maal per jaar samen voor een 
bestuursvergadering. Hiervan worden door de secretaris notulen opgemaakt. 

 Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting worden onder 
andere de volgende activiteiten verricht: 

o het bevorderen en ondersteunen van fonds wervende activiteiten. 
Dergelijke activiteiten worden geïnitieerd en uitgevoerd door de 
activiteitencommissie van de Lions Club; 

o het selecteren van bestemmingsdoeleinden die passen binnen de 
doelstellingen van de Stichting. Dit gaat volgens de procedure zoals 
beschreven in Appendix A (“Procedure voor het selecteren van Goede 
Doelen”) van dit Beleidsplan. 

 Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die 
hierbij horen zijn onder andere het: 

o jaarlijks een balans en een verlies- en winstrekening opstellen en 
goedkeuren; 

o beheren van de gelden van de Stichting; 
o besteden van de gelden van de Stichting aan de goede doelen en het 

creëren van voorzieningen.  
 
6. Besteding van het vermogen 
 
Het vermogen van de Stichting wordt besteed conform de doelstelling van de Stichting. 
 
De inkomsten van de Stichting worden aan de volgende uitgaven besteed: 

 de door de Lions Club aan te wijzen goede doelen (hierna te noemen: “donatie”), 
zie Appendix B (“Donaties aan Goede Doelen vanuit de Stichting”) van dit 
Beleidsplan; 

 uitgaven mede ter dekking van de kosten in verband met de door de 
activiteitencommissie van de Lions Club geïnitieerde en uit te voeren 
fondswervende activiteiten; 

 onvoorziene verzoeken tot donaties aan goede doelen die door de Lions Club 
aan de Stichting worden gedaan (zie ook Appendix B); 

 aan lopende uitgaven van de Stichting. Hierbij valt te denken aan verzekeringen, 
bancaire kosten, etc.. 

 
De Stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel zal de Stichting een 
gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. 
Daarnaast wordt door de Stichting geld gereserveerd om nieuwe fonds wervende 
activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. Deze geldreservering bedraagt maximaal 1/3 
van de inkomsten die per jaar door de Stichting worden ontvangen. Het overige deel 
(minimaal 2/3 van de inkomsten die per jaar door de Stichting worden ontvangen) zal 
ten goede komen aan de door de Lions Club aan te wijzen goede doelen. 
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Noot 
Met dit beleidsplan komt de notitie Werkwijze vaststelling goede doelen door Stichting 
Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa en Lions Club Berlicum, Leij en Aa van 
7-2-2017 te vervallen. 
 
Noot 
Appendix A en Appendix B zijn interne documenten van de Lions Club en worden niet 
gepubliceerd op de website. 


