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Wie   zijn   we?  
Stichting   Fundraising   Activiteiten   Lions   Club   De   Bilt   Bilthoven  
Joos   van   Clevelaan   13  
3723PG   Bilthoven  
www.lionsclubdebiltbilthoven.nl  
contact@lionsclubdebiltbilthoven.nl  
RSIN-nummer:   855246923  
KvK-nummer:   63462931  
 
Het   boekjaar   loopt   van   1   januari   tot   en   met   31   december.  
 
Wat   is   ons   doel?  
Ons   doel   is   om   de   zwakkeren   in   de   samenleving   te   ondersteunen.   We   streven   ernaar   om   met   een  
aantal   goede   doelen   een   langdurige   band   op   te   bouwen   om   hen   zodanig   beter   te   kunnen  
ondersteunen.  
 
Wat   doen   we?  
Onze   Lionsclub   heeft   als   doel   om   lokale   goede   doelen   te   ondersteunen.   En   ook   een   internationaal  
goed   doel.   We   doen   dat   vanuit   het   internationale   Lions   gedachtengoed   “We   Serve”.  
Voordat   we   een   goed   doel   ondersteunen   kijken   we   eerst   of   voldaan   wordt   aan   door   ons   gestelde  
criteria:  
Het   betreffen   organisaties   en   geen   individuele   gevallen   /   personen.  
Het   betreffen   non-profit   organisaties   en   dus   organisaties   zonder   winstoogmerk.  
Het   betreffen   organisaties   die   hun   doelgroep(-en)   voornamelijk   bedienen   in   de   omgeving   De   Bilt  
Bilthoven.  
Onze   bijdrage   aan   deze   organisaties   moet   een   “wezenlijk”   verschil   maken,   dat   wil   zeggen   dat   onze  
bijdrage   relatief   groot   dient   te   zijn   ten   opzichte   van   de   bijdrage   van   andere   liefdadigheidsinstellingen  
aan   deze   organisaties.  
 
Hoe   ondersteunen   we?  
De   goede   doelen   kunnen   we   op   twee   manieren   ondersteunen,   door   het   verrichten   van   diensten   of  
door   financiële   ondersteuning.  
Het   verrichten   van   diensten   doen   we   met   zo   genoemde   handen-uit-de-mouwen   acties.   Een  
voorbeeld   hiervan   is   dat   we   vrijwilliger   zijn   bij   de   ALS   Lenteloop   in   Bilthoven   en   bij   de   Chocoladeloop.  
Financieel   ondersteunen   doen   we   door   voor   een   specifiek   doel   of   doelen   geld   in   te   zamelen.   Dit   doen  
we   bijvoorbeeld   door   het   organiseren   van   de   Mauritshuys   fietstocht,   waarvan   de   opbrengsten   naar  
het   Mauritshuys,   hospice   voor   ALS-patiënten,   in   De   Bilt   gaan.   Of   door   het   organiseren   van   de   Biltse  
Ondernemer   van   het   Jaar   verkiezing   en   het   verkopen   van   zelf   gehakt   hout,   waarvan   de   opbrengsten  
naar   diverse   lokale   goede   doelen   gaan.  
De   opbrengsten   gaan   volledig   naar   het   goede   doel.  
 
Wie   zitten   in   het   bestuur?  
Het   bestuur   van   de   Stichting   Fundraising   Activiteiten   Lions   Club   De   Bilt   Bilthoven   bestaat   uit   de  
volgende   personen:  
Voorzitter   Bauke   Buwalda  
Penningmeester   Paul   Posthumus   Meyjes  
Secretaris   Lars   Rikze  



 
Wat   is   het   beloningsbeleid?  
Niemand   binnen   de   stichting   wordt   voor   zijn   of   haar   diensten   betaald.   Feitelijk   aantoonbare   onkosten  
ten   bate   van   het   goede   doel   worden   voor   zover   we   die   niet   gesponsord   krijgen   betaald.  
Naast   deze   stichting   bestaat   de   vereniging   Lionsclub   De   Bilt   Bilthoven.   De   kosten   voor   onze  
bijeenkomsten   worden   betaald   vanuit   deze   vereniging   die   haar   inkomsten   haalt   uit   de   contributie   van  
de   leden.   Op   deze   manier   houden   we   geldstromen   volledig   gescheiden.  
 
Het   bestuur   van   de   vereniging   Lions   Club   De   Bilt   Bilthoven   bestaat   uit:  
President   Gezinus   Hagen  
Vice-President   Jurgen   Mensink  
Oud-President   Bauke   Buwalda  
Penningmeester   Paul   Posthumus   Meyjes  
Secretaris   Hans   van   Driel  
 
Welke   activiteiten   hebben   we   uitgevoerd?  
Voor   komend   jaar   zijn   de   drie   belangrijkste   fundraisingsacties:  

● Het   evenement   ‘Verkiezing   Biltse   Ondernemer   van   het   Jaar’  
De   awardsuitreiking   van   de   verkiezing   van   de   Biltse   ondernemer   van   het   jaar   2019   vindt   plaats   op  

woensdag   27   november   2019.    Deze   verkiezing   wordt   om   het   jaar   georganiseerd   door   Lions   Club  
De   Bilt-Bilthoven   in   samenwerking   met   gemeente   De   Bilt.   De   Biltse   ondernemer   van   het   jaar  
stimuleert,   inspireert,   viert   en   geeft   bekendheid   aan   het   succesvol   ondernemerschap   in   de  
gemeente   De   Bilt.   Prijswinnaars,   die   zich   De   Biltse   ondernemer   van   het   jaar   mogen   noemen   en  
die   dienen   als   voorbeeld   voor   andere   ondernemers.  
● De   fietstocht   van   Mauritshuis   Den   Haag   naar   Mauritshuys   De   Bilt  

In   2019   komt   de   opbrengst   van   deze   fietstocht   op   15   september   ten   goede   van   het   Mauritshuys.   Het  
Mauritshuys   biedt   tijdelijke   zorg   voor   mensen   met   ALS. De   dagelijkse   zorg   voor   ALS-patiënten  
komt   voor   de   rekening   van   ‘naasten’:   partner,   kinderen,   vrienden.   Om   die   ‘naasten’   een  
adempauze   te   geven,   kunnen   mensen   met   ALS   en   mensen   in   vergelijkbare   situatie   tijdelijk  
worden   verzorgd   in   het   Mauritshuys,   het   nieuw   te   bouwen   zorgcentrum   in   De   Bilt.   
● De   verkoop   van   zelf   gehakt   haardhout   in   gemeente   De   Bilt  

Houthakken   is   een   Lionsactiviteit   waarmee   wij   geld   bijeen   brengen   voor   het   goede   doel. Van   oktober  
tot   en   met   april   hakken   wij   op   zaterdagmorgen   openhaardhout   bij   het   huis   van   de   boswachter   in  
het   Ridderoordse   Bos .   Wij   leveren   dit   hout   aan   particulieren   in   gemeente   De   Bilt.  Beschermers  
van   het   Utrecht   Landschap  krijgen   korting. Hiermee   ondersteunen   wij   lokale   goede   doelen.  

 

Financieel  
De   Stichting   Fundraising   Activiteiten   Lions   Club   De   Bilt   Bilthoven   had   tot   2019   geen   eigen   geldstroom  
of   bankrekening.   Alle   geldstromen   liepen   via   (de   bankrekening   van)   de   vereniging   Lions   Club   De   Bilt  
Bilthoven.  
In   2019   is   door   de   Stichting   een   bankrekening   geopend   o.a.   om   geldstromen   duidelijk   te   scheiden   en  
een   ANBI   status   te   rechtvaardigen.   Met   de   eerdergenoemde   fietstocht   op   15   september   2019   is   zo’n  
€19.000   bijeengebracht   voor   het   Mauritshuys,   hospice   voor   ALS-patiënten   in   De   Bilt.  
Ook   de   overige   ontvangsten   in   2019,   zoals   de   opbrengsten   van   het   evenement   Biltse   Ondernemer  
van   het   Jaar   en   privé   donaties   worden   ontvangen   op   de   bankrekening   van   de   Stichting.  
 

http://www.utrechtslandschap.nl/bescherm
http://www.utrechtslandschap.nl/bescherm

