
 

 

 

 

 

 

LIONSCLUB SKIRAMERE SLOCHTEREN 

Beleidsplan 
Stichting Activiteiten Lionsclub Skiramere Slochteren 

 

Gegevens stichting 
Naam    Stichting Activiteiten Lionsclub Skiramere Slochteren 
Oprichtingsdatum  21-02-2018 
RSIN/ fiscaal nummer  8585.25.185 
Postadres   Hoofdweg 45, 9621 AC Slochteren 
Emailadres    slochteren.skiramere@lions.nl  
Website   https://skiramere.lions.nl/  
Kamer van Koophandel 70956979 
Bankrekening   NL69 RABO 0166 3315 03 
 

Aanleiding voor de oprichting van de stichting 
De Lionsclub Skiramere Slochteren zet zich graag in om goede doelen te steunen. Door het 
oprichten van deze stichting kan de ANBI status verkregen worden, waardoor we het onze 
sponsoren fiscaal aantrekkelijker maken. Op deze manier hopen we nog beter sponsoren aan 
te kunnen trekken, om nog meer goede doelen te kunnen steunen. 
 

Beleid en de strategie 
De stichting heeft ten doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor de door 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 
De Lionsclub bepaalt elk jaar voor welke doelen het zich in gaat zetten. De doelgroep varieert 
hierbij sterk. Een aantal doelen komen regelmatig terug, zoals het organiseren van een 
meerdaags culinair evenement waarbij sponsoren, standhouders en bezoekers voor het 
inkomen zorgen. Ook zijn er activiteiten die spontaan georganiseerd worden, zoals oliebollen 
bakken en verkopen; de opbrengst van een dusdanige activiteit bestaat uit de opbrengst van 
de verkoop. Bij alle activiteiten gaat de volledige opbrengst naar het goede doel, al dan niet 
aangevuld met eigen vermogen van de vereniging. 
 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit 3 personen. De functies van de bestuurders zijn als volgt: 
Voorzitter  Annelies Sistermans 
Penningmeester Ria Oosterveld 
Secretaris  Anja Woortman 
De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ledenvergadering 
van Lionsclub Skiramere Slochteren. 
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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 is op dit moment aan het wachten op de toekenning van 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.  
Met ingang van 1 januari 2014 is het wettelijk verplicht, voor het behoud of de verkrijging van 
een ANBI-status, om bepaalde documenten openbaar te maken. De website van de Stichting 
is hier inmiddels op ingericht. Het beleid van de stichting is erop gericht om blijvend over de 
ANBI status te kunnen beschikken. 
 

Financiële gegevens van de stichting 
Inkomsten  
De stichting is afhankelijk van fundraising, giften en sponsor inkomsten. De stichting 
ontvangt geen overheidssteun. Fondsenwerving zal plaatsvinden in naam van de Lionsclub 
Skiramere Slochteren en is gericht op de doelstelling van de stichting en onafhankelijk van 
bedrijfsbelangen en andere belangen. 
 

Besteding gelden  
De stichting zal geworven gelden zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de organisatie 
van haar activiteiten. Kosten gemaakt ter ondersteuning van de organisatie van activiteiten 
zullen zo laag mogelijk gehouden worden door, daar waar mogelijk, het aangaan van 
samenwerkingen en sponsorovereenkomsten. Uitgangspunt van de stichting is dat meer dan 
90% van haar jaarlijks budget daadwerkelijk besteed wordt aan goede doelen.  
 

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.  
 

Financieel beleid 
De stichting streeft naar een transparant financieel beleid. De balans, de staat van baten en 
lasten en een financieel jaarverslag wordt jaarlijks op de website van de stichting 
gepubliceerd, welke dezelfde is als de website van de Lionsclub: https://skiramere.lions.nl/ . 
De penningmeester is belast met de financiële administratie en het vermogen van de 
stichting. Verantwoording door de penningmeester aan het bestuur vindt plaats tijdens 
bestuursvergaderingen. 
  

Kwaliteitseisen  
Om hetzelfde kwaliteitsniveau van evenementen van de Lionsclub Skiramere Slochteren te 
kunnen handhaven is bekend welk budget en welk materieel aanwezig moet zijn. Het 
stichtingsbestuur acht een lager kwaliteitsniveau niet acceptabel, aangezien er daarmee 
zoveel aan comfort en vermaak ingeboet zou worden dat het evenement niet meer aan de 
doelstelling voldoet.  

https://skiramere.lions.nl/
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Meerjarenbegroting  
Op basis van het financiële resultaat in voorgaande jaren is een minimale begroting 
opgesteld waarmee er 2-jaarlijks een groot evenement (bijvoorbeeld Culinair Fraeylema) 
georganiseerd kan worden in de komende vier jaar. Met deze begroting is het mogelijk om 
dit evenement aan de, door de Lionsclub Skiramere Slochteren opgestelde, minimale 
kwaliteitseisen te laten voldoen. Wanneer de inkomsten onverwacht hoog uitvallen, zal dit 
bedrag in eerste instantie gereserveerd worden, omdat een reservering prevaleert bovenop 
eventueel posten die verbeterd kunnen worden voor het evenement. Bij voldoende financiële 
ruimte kan gekeken worden of een deel van dit bedrag aan extra goede doelen besteed kan 
worden en/of aan activiteiten die de kwaliteit van het evenement ten goede komen. De 
begroting is weergegeven in tabel 1.  
 

TABEL 1; BEGROTING LIONSCLUB SKIRAMERE 2018 – 2021 
Groot Evenement zoals Culinair Fraeylema (in euro’s) 
       

 2018 2019 2020 2021 
Inkomsten         
Standhouders 
Standgeld 

15.000  15.000  

Sponsors 5.000  5.000  

Lions Promotie 2.500  2.500  

Entreegelden 17.500  17.500  

Totaal 40.000  40.000  

      

Onkosten     
Standhouders 
Standgeld 

500  500  

Sponsors 500  500  

Lions Promotie 2.000  2.000  

Logistiek 12.500  12.500  

PR 2.500  2.500  

Bankkosten 500 500 500 500 

Kosten Overig 500 500 500 500 

totaal 19.000 1.000 19.000 1.000 

      

Opbrengst 21.000 -1.000 21.000 -1.000 
      

Goede Doelen 20.000  20.000  
      

Reservering  1.000  1.000  

 
Inkomsten  
De inkomsten in de begroting zijn gebaseerd op de verdeling van de inkomsten in de vier 
jaren voorafgaand aan dit meerjarenplan. Voor de continuïteit van de stichting is het 
belangrijk dat het stamvermogen van de totale vereniging minimaal €15.000,- bedraagt.  
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Uitgaven  
De verdeling van uitgaven in de begroting zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de uitgaven in 
2014-2016. De algemene kosten zijn door de jaren heen relatief gelijk gebleven. Het doel is 
om deze kosten nooit meer dan 10% van de volledige uitgaven uit te laten maken. Het 
streven is om de entreegelden en overwinst volledig ten goede te laten vallen aan een goed 
doel, met een minimum van 90%. De onkosten voor aanvang van het evenement worden 
gedekt door standhouders standgeld en sponsoren. Met het stamvermogen moeten 
eventuele financiële tegenslagen in de toekomst worden opgevangen.  
 

Risico’s  
Hieronder zijn aannemelijke scenario’s beschreven die de organisatie van een groot 
evenement kunnen bemoeilijken in de komende vier jaar: 
1. Annulering evenement; te denken valt aan slechte weersomstandigheden, intrekking 

vergunning, onvoorziene omstandigheden.  
2. Het wegvallen van de sponsoren.  
3. Calamiteiten. 

 
 
 
 
 

Slochteren,  
27 maart 2018 

 
 
 


