
 

 

 

 

 

 

LIONSCLUB SKIRAMERE SLOCHTEREN 

Verslag 2018 
Stichting Activiteiten Lionsclub Skiramere Slochteren 

 

 
Gegevens stichting 
Naam    Stichting Activiteiten Lionsclub Skiramere Slochteren 
Oprichtingsdatum  21-02-2018 
Activiteitenomschrijving Het verwerven van geldmiddelen te besteden voor de door de  
    Lionsclub Slochteren-Skiramere aan te wijzen uitsluitend of  
    nagenoeg uitsluitend algemeen maatschappelijk belang  
    beogende bestemmingen. 
RSIN/ fiscaal nummer  8585.25.185 
Postadres   Herenlaan 2, 9616 TG Scharmer 
Emailadres    slochteren.skiramere@lions.nl  
Website   https://skiramere.lions.nl/  
Kamer van Koophandel 70956979 
Bankrekening   NL69 RABO 0166 3315 03 
 
Wegens het vertrek van de secretaris van deze Stichting bij de LC Skiramere Slochteren, 
hebben we een nieuwe secretaris vanaf 01-11-2018: Christine Hillemans. 
 
Tijdens het oprichten van de Stichting Activiteiten Lionsclub Skiramere Slochteren was het 
boekjaar halverwege. We hebben er voor gekozen de financiën van de Stichting en de 
Lionsclub Skiramere Slochteren te scheiden vanaf het nieuwe boekjaar van de Lionsclub, i.e. 
vanaf 1 augustus 2018. 
 

 
Verslag activiteiten 2018 
Tijdens het oprichten van de Stichting was de organisatie van Culinair Fraeylema in volle 
gang. Dit evenement vond op 21, 22 en 23 september plaats op het terrein van de 
Fraeylemaborg te Slochteren. 
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LIONSCLUB SKIRAMERE SLOCHTEREN 

Financiële verantwoording 
Voor de financiële verantwoording is de periode van het hele evenement meegenomen, 
d.w.z. de periode tot en met 31 oktober 2018. 

 
Balans 
 2018 t/m 31-12-2018 
Saldo bankrekening dd 01-01-2018 € 971 

Kosten bankrekening € 137 

Resultaat Culinair Fraeylema sep 2018 € 13.584 

Uit te keren aan goed doel: Te doen na ledenvergadering januari 2019   

Saldo bankrekening dd 17-12-2018 € 14.858 

 
 
Staat van baten en lasten 
 2018 t/m 31-12-2018 
Baten € 34.752 

Standgeld standhouders € 15.365 

Sponsors, opbrengst eigen stand, etc € 11.704 

Entreegelden € 7.683 
  

Lasten  € 21.168 

Standjes en logistiek € 16.882 

Sponsors, eigen stand, etc € 4.286 

Beloning voor bestuurders of LC leden € 0 
  

Opbrengst € 13.584 

Uitgekeerd aan goede doelen: Te doen na ledenvergadering januari 2019 

 
 
Toelichting 
Het resultaat van Culinair Fraeylema was lager dan verwacht doordat het hele weekend 
geregend en gestormd heeft. Bezoekers bleven weg, terwijl de kosten bleven. Toch is er een 
mooi bedrag overgebleven om te doneren aan het goede doel.  
 
 

 
 

Slochteren,  
24 december 2018 

 


