JAARVERSLAG
2019-2020
Dit is het jaarverslag over 2019-2020 van Stichting Fundraising Activiteiten
Lions Club de Bilt-Bilthoven, inclusief de winst/verlies rekening en balans
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VOORWOORD
Voorwoord
VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Fundraising Activiteiten Lions Club de Bilt-Bilthoven.
De Stichting heeft de ANBI-status en is derhalve verplicht haar jaarverslag openbaar te maken, zodat
het voor een ieder duidelijk is of er met de ontvangen gelden verantwoord is omgegaan.

FINANCIËLE ZAKEN
Naast de jaarlijkse financiële zaken wordt er een overzicht gegeven van de ontwikkelde- en lopende
activiteiten binnen de Stichting.

RESULTATEN
Uit de resultaten in dit jaarverslag mag worden geconcludeerd dat door de geweldige inzet van velen,
leden en partners, een degelijke financiële basis is gelegd onder de lopende projecten. Dit mag echter
voor de leden van Lionsclub de Bilt-Bilthoven geen reden zijn om rustig achterover te gaan zitten.
Integendeel. Voor de continuïteit en afhandeling van de lopende projecten en voorbereiding van
komende projecten zijn de komende jaren minstens gelijkwaardige inzet en inkomsten beoogd. Met het
enthousiasme en de gedrevenheid van Lions Club de Bilt-Bilthoven is her het volste vertrouwen in.

DANK
Het bestuur dankt de leden van Lionsclub de Bilt-Bilthoven voor hun tomeloze inzet en we zijn ook al
onze sponsoren, zowel groot als klein, zeer dankbaar voor hun ondersteuning.

Bauke Buwalda
Voorzitter - Stichting Fundraising Activiteiten LionsClub de Bilt-Bilthoven
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STICHTING FUNDRAISING ACTIVITEITEN
LIONSCLUB de BILT-BILTHOVEN
Stichting Fundraising Activiteiten Lionsclub de Bilt-Bilthoven
KvK nr. 63462931
Bank NL51 ABNA 0846 3129 05
De Stichting heeft sinds 8 oktober 2019 de ANBI status. RSIN nummer 8552 46 923
www.lionsclubdebiltbilthoven.nl

BESTUUR 2019-2020:
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:
-

Bauke Buwalda, voorzitter
Paul Posthumus Meyjes, penningmeester
Lars Rikze, Secretaris

Het bestuur is voor onbepaalde tijd benoemd door de Lionsclub de Bilt-Bilthoven.

BELONINGSBELEID
Niemand binnen de stichting wordt voor zijn of haar diensten betaald. Feitelijk aantoonbare onkosten
zoals aanschaf van materialen voor een actie, of de huur van een locatie voor een activiteit ten bate van
het goede doel worden - voor zover we die niet gesponsord krijgen - betaald.
Naast de Stichting Fundraising Activiteiten bestaat de Lionsclub de Bilt-Bilthoven. De kosten voor onze
reguliere bijeenkomsten worden betaald door de Lions Club, die haar inkomsten haalt uit de contributie
van de leden. Op deze manier houden we de geldstromen volledig gescheiden.

DOEL
Ons doel is om 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.
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BELEID
De Stichting heeft ten doel haar financiële middelen, zo ver als naar het oordeel van haar bestuur
mogelijk en verantwoord is, te besteden aan doeleinden die een sociaal-charitatief karakter hebben. Hoe
dan ook dient een zeer overwegend gedeelte van haar geldmiddelen dienstbaar te worden gemaakt aan
de behartiging van doeleinden die van algemeen maatschappelijk belang kunnen worden beschouwd.
De doeleinden worden vastgesteld door de Lionsclub de Bilt-Bilthoven.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële fondsen
en donaties, en uit opbrengsten van activiteiten, georganiseerd door de Lionsclub de Bilt-Bilthoven.
Het bestuur van de Stichting beheert en besteedt het vermogen van de Stichting en legt daarvan jaarlijks
verantwoording af aan de Lionsclub de Bilt-Bilthoven.

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 verkiezing van de Biltse Ondernemer van het Jaar en het verkopen van
zelf gehakt hout, waarvan de opbrengsten naar diverse lokale goede doelen gaan.
De opbrengsten gaan volledig naar het goede doel.
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Projecten
Lionsclub de Bilt-Bilthoven heeft in 2019-2020 een aantal grotere en kleinere projecten opgeleverd.

PROJECTEN 2019-2020
OMSCHRIJVING

DOEL

DATUM

OPBRENGST

Fietsen voor het Mauritshuys

Fundraising t.b.v.
aanbouw/verbouw
Hospice centrum
Demeter

15.09.2019

€ 17424

Verkiezing Ondernemer van het
jaar 2019 de Bilt-Bilthoven

Fundraising t.b.v.
aanbouw/verbouw
Hospice centrum
Demeter

27.11.2019

€ 11338

Fietsen voor het Mauritshuys

Fundraising t.b.v.
aanbouw/verbouw Hospice
centrum Demeter

06.09.2020

€ 21603

TOELICHTING DOELEN
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.
Het Mauritshuys wordt een plek waar door Academisch Hospice Demeter in De Bilt tijdelijk
gespecialiseerde zorg wordt gegeven aan individuele ALS-patiënten. Het Mauritshuys gaat jaarlijks plaats
bieden aan 20 tot 30 patiënten en zal tevens bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar balanszorg
in het ALS-traject en de landelijke uitrol daarvan.
Het Mauritshuys is een initiatief van Bilthovenaar Maurits van den Brandeler die in 2018 ten gevolge van
ALS is overleden.
Voor meer informatie: www.mauritshuis.nl
Alvorens de gelden zullen worden overgemaakt, zal aan de volgende criteria voldaan moeten zijn:
1. Een door de directie van Demeter bekrachtigd bouwplan met planning en financiën
2. Een gesplitste, eigenstandige (Mauritshuys), sluitende begroting van het bouwplan en sluitende
begroting exploitatie
3. Een door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning voor het bouwplan
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verlies en winst rekening en balans 2019-2020
01.06.2019 - 31.12.2020
Inkomsten / ontvangsten

Kosten / toevoegingen

Privé donaties
Deelnemers Ondernemer van het Jaar
Fietsen 2019
Fietsen 2020
Donatie vanuit Hulpfonds

4.305
13.839
17.424
21.604
1.500

Bankkosten

197

Inkomsten

58.671

Uitgaven

197

Winst/Verlies

58.474

BALANS
Activa
Bank

Som Activa

Passiva
58.474

Toezegging Mauritshuys #1
Toezegging Mauritshuys #2
Reserve

25.000
25.000
8.474

58.474

Som Passiva

58.474

Kascommissie
Het bestuur van de Stichting Fundraising Activiteiten Lionsclub de Bilt-Bilthoven heeft ons, Gerrit Maten
en Wim Schouten Hoogendijk gevraagd als kascommissie de stukken over 2019-2020 te controleren.
Wij zijn bereid om deze opdracht op ons te nemen.
De administratie is gevoerd en de stukken zijn opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de Stichting Fundraising Activiteiten Lionsclub de Bilt-Bilthoven.
Op verzoek van het bestuur hebben wij de ons aangeleverde administratie, de digitaal aangeleverde
overzichten van alle banktransacties en de financiële overzichten beoordeeld.
Voor zover wij hebben kunnen vaststellen heeft men ons alle relevante stukken ter beoordeling en inzage
gegeven en heeft men op vragen onzerzijds afdoende aanvullende informatie verstrekt.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle informatie geschikt is als basis voor ons oordeel.

CONCLUSIE
Naar ons oordeel geven de financiële overzichten een getrouw beeld van de gevoerde administratie, de
financiële positie en het vermogen van de Stichting.
Bilthoven, januari 2020
Namens de kascommissie
Gerrit Maten
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