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Aanleiding voor de oprichting van de stichting
De vereniging Lionsclub Skiramere Slochteren ontplooit activiteiten om goede doelen te
steunen. Door het oprichten van deze stichting, onlosmakelijk verbonden met de vereniging,
is de ANBI status verkregen. Hierdoor is het voor onze sponsoren fiscaal aantrekkelijk om ons
financieel te steunen.

Beleid en de strategie
De stichting heeft ten doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor de door
vereniging Lionsclub Skiramere Slochteren (KvK 40026219) 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.

Activiteiten van de Lionsclub Skiramere Slochteren
Alle financiën van fundraising activiteiten en activiteiten met een ideëel doel (die niet ten goede
komen aan de eigen leden) vallen onder de stichting (besloten in de ledenvergadering maart
2019). De Lionsclub Skiramere bepaalt elk jaar voor welke doelen en ideële activiteiten het
zich inzet. Een aantal doelen/ideële activiteiten komt regelmatig terug, zoals het organiseren
van een meerdaags evenement (waarbij sponsoren, standhouders en bezoekers voor
inkomsten zorgen) of zoals de Lions NL peace poster activiteit (waarvoor de vereniging gelden
beschikbaar stelt). Activiteiten kunnen ook spontaan georganiseerd worden. Bij alle activiteiten
gaat de netto opbrengst naar het vastgestelde goede doel, al dan niet aangevuld met eigen
vermogen van de vereniging.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie personen. De functies van de bestuurders zijn als volgt:
Voorzitter
Annelies Sistermans
Penningmeester
Ria Oosterveld
Secretaris
Christine Hillemans
De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de
ledenvergadering van Lionsclub Skiramere Slochteren. Er is een aftreedrooster.

LIONSCLUB SKIRAMERE SLOCHTEREN

Bestuursleden kunnen de leden en het bestuur van de vereniging gevraagd en ongevraagd
adviseren.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben geen recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting
mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of bestuurder.

Accreditaties
De stichting heeft statuten en de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Door
deze status worden giften en schenkingen aan de stichting aftrekbaar voor inkomsten- en
vennootschapsbelasting. Daarnaast hoeft er geen schenk- of erfbelasting betaald te worden
over schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen. Het beleid van de stichting is erop gericht
om blijvend over deze ANBI status te kunnen beschikken.

Financiële gegevens van de stichting
Inkomsten
De stichting is afhankelijk van fundraising, giften en sponsor inkomsten. Fondsenwerving
vindt plaats in naam van de stichting, alle inkomsten hiervan worden gestort op de rekening
van de stichting. Fondsenwerving is gericht op de doelstelling van de stichting en
onafhankelijk van bedrijfsbelangen en andere belangen. Voor activiteiten met een ideëel doel
wordt de stichting gesponsord door de vereniging.

Besteding gelden
Uitgangspunt van de stichting is dat meer dan 90% van haar jaarlijks netto resultaat
daadwerkelijk besteed wordt aan algemeen maatschappelijk belang (ANBI 90%-eis).

Winstoogmerk en eigen vermogen
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve
van de doelstelling van de stichting. De ANBI eis is hierbij leidend.

Financieel beleid
De stichting streeft naar een transparant financieel beleid. De penningmeester is belast met
de financiële administratie en het vermogen van de stichting, en is dus de penningmeester
van alle fundraising activiteiten en alle activiteiten met een ideëel doel. De penningmeester is
gemandateerd door het bestuur van de stichting en vereniging om de netto opbrengst van
een activiteit te doneren aan het vooraf vastgestelde goede doel. De penningmeester is
bovendien gemandateerd door beide besturen dit bedrag naar boven af te ronden tot een
maximum aan te vullen bedrag van € 500 per activiteit, mits er voldoende financiële ruimte
is.
Verantwoording door de penningmeester aan het bestuur van de vereniging vindt jaarlijks
plaats. Jaarlijks vindt een kascontrole plaats door een externe deskundige.
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Begroting
Elk jaar stelt de penningmeester een begroting op voor de activiteiten met een ideëel doel.
Deze begroting wordt op tijd aan het bestuur van de vereniging gepresenteerd, zodat het
bestuur van de vereniging met haar begroting rekening kan houden met deze sponsorgelden
aan de stichting. Het besluit van de vereniging is hierbij leidend. De begroting van de
stichting wordt aan de ledenvergadering ter besluitvorming voorgelegd. De stichting heeft op
grond van artikel 9 lid 4 van de statuten mandaat aan de leden van de vereniging gegeven
om binnen goedgekeurde begrotingen activiteiten te organiseren.
Het bestuur van de stichting kan vooraf aan een activiteit een schriftelijke begroting van die
activiteit vragen aan degene(n) die die activiteit organiseert. Alle kosten die nodig zijn voor
die activiteit worden hierin opgenomen. De penningmeester is gemandateerd door het
bestuur van de stichting en vereniging om activiteiten met een maximaal budget van € 500
per activiteit goed te keuren en bevestigt de vereniging/commissie schriftelijk om binnen dit
goedgekeurde budget activiteiten te organiseren. Indien het stichtingsbestuur niet akkoord is
met een begroting van een activiteit deelt ze dit schriftelijk mee aan de indiener van de
begroting en aan het verenigingsbestuur. De activiteit kan pas doorgang vinden na óf een
goedgekeurde begroting door het stichtingsbestuur óf nadat het verenigingsbestuur besluit
de activiteit doorgang te laten vinden en de bijbehorende financiën beschikbaar heeft
gesteld.

Communicatie
Voor het behoud van een ANBI-status zijn we als stichting verplicht om bepaalde
documenten openbaar te maken. De website van de stichting is onderdeel van de website
van de vereniging https://skiramere.lions.nl/. Het meerjarenbeleid is op deze site
gepubliceerd. Ook de balans, de staat van baten en lasten en het financieel jaarverslag
wordt jaarlijks op de website van de vereniging gepubliceerd.

Risico’s
Hieronder zijn aannemelijke scenario’s beschreven die de organisatie van een groot
evenement kunnen bemoeilijken in de komende vijf jaar:
1.
Annulering evenement; te denken valt aan slechte weersomstandigheden, intrekking
vergunning, onvoorziene omstandigheden.
2.
Het wegvallen van de sponsoren.
3.
Calamiteiten.
Deze risico’s zijn beheersbaar omdat de stichting een beroep kan doen op de opgebouwde
reserve (van minimaal € 12.000) van de vereniging.

Slochteren,
27 januari 2020

